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Αμριοιοῖις ΠΡΓῸΒ. πιθίδθ ΒΙ 005. 51 6015. γ6}] ΘΠΑΡΓΆΓΘ γο] 
τ΄ ἃ ΠΙΡΓΑΡΙΟΤΓΙΠῚ τη 0 Π 15. ΠΠΡΘγᾶγο ᾿πβ  ππϑυϊΐ, 5 ἢ6. ΟΡΘΓΆΠῚ 

ἴῃ τὸ ᾿ἱπας}} ΘΟΙ Οοαπ56. ΠπΠἸσθ" πο σϑγθοσ. ἔπ θηϊπι οἵ 

Αυβίοίθιθαθ ρῃ]!Οβορῃϊαθ θὰ θϑί {ὰππηὶ βααρίο παίατα ἀ1- 

ϑτΐαβ πὶ ρα ῬΟΒίθυΙΟΓΟΒ. ΟΠΊΠΠΙΠῚ ῬΙΓΌΡΘ [ΘΠ ΡΟΙΕΠΙ 

ῬΒΠΟΒΟΡΠΟ5. ἁποίογιίαβ, αὖ Θοὸ5. ΠΡτΟβ, ααθιβ βαμπηπια 40- 

Οἰγίπαθ ῬγΙποῖρία ΡΒ ΟΒΟΡ 5. 56. Θχροβιζασιπι Ῥγο[ίθαίαν, 

ΟΠ Θπίθ ΘΧΟββῖβθθ οὐ (π|ᾶπ| ΔΟΟΙΓ Ι55ΙΠ16. ᾿π 6 ΠΟ Χ 556 

ΠῸΠ Ῥοβδῦ πὸπ Οροτὰθ Ῥγθίϊιπη υἱάθει; οὐ πιθίδρῃγειοο- 

τπιὶ ΠΡτοσμ ἰαπία οϑί δὲ ἴῃ βθῃξθηίηπ. οὐ ἴῃ υουθὶβ ὁὉ- 

Βοιτ απ, αὖ ἸΠΘΓΡΓ 5. ΟΡ ἢ πΘαϊ6. Θχίριαπι ΠΘα6 δά- 

την ἴδοι θαι τϑαιίγαπέ: ΠΡΡΔΥΊΟΛ πὶ δαΐθη ΘΥΓΟΓΙΡΊΙΒ, 

6. ΒΟΠρί5 ΠΡΥΒ. ἴῃ οαϊίοβ ργοραραία, αὐ] αΐθ 5 ἰβδίαθ 

: ΤΠΔΘΠΟΡΘΙΘ. δυηΐ δήἠδιοίαθ. ἂς ἀθ οιποπήἠδηο αυϊάθηι 

Ν Μρίρ ἢ γβιοογιη. ἰθχία. {πᾶπι| Θογθοῖθ ποβίτα δθίαίθ πη6- 

τς φπρρϊηΐ ΟἸΑΓΊΒΒΙ ΠῚ ὙἹΡ], (ἢ. Απῳ. Βναρεϊϊδῖν8 εἰ ]ηλη}. Β'οἷ:- 

᾿ γ18.. ἩΘΙΠΪΠ6 ΠῚ Ῥοίοδί ἰπρογθ, 4] ΘΠ ΠΟ 65. ΒΟΥ απ νἱ- 

ΤΟΓΙΠῚ ΟἾΠῚ ΒῈρΡΘΓΙΟΥΡΙ5. γ6] ΟὈΙΘΓ ΘΟμπραγαν τ. δορά 

οἰϊαπὶ ροϑδί πᾶπο ορϑιδηι [Πγ]5 ΠΙΘ ΡΠ 5115. [6 ΠΟΙ 5ΒΙ πιὸ 

ουθηΐι Ὠδνδίδ Ρϑυτη τα ΒΌΡΘΓΘΕΒΘ. 6186 ΘΠ] ΘΠ] 0} 6 

δσθαηΐ, οἱ ἴῃ ἴρ80 {Π0 Ατιβίοίοίθο ορογθ, {πιο Λοδάο- 
πῆῖδο Πορίαθ Βοχιυβδίοαθ δαιβρί οἱ ΒΟΚΚοριβ, οἱ Βιαπαᾶῖ- 
515. δαϊἀουιηΐ, μα οχίριια δέϊαπι πππο ἰαΐογθ θη ΘΠ ἈΠ 6] 

ἰοχίαβ. δα 5:41, ἴῃ ΟΡ βου ν αι ομ θαι. ΟΥΙ οἰ. δα Ατιβίοίοίις 

πρτοκ ΠΙΘία ΡΠ ΒΙθῸ5. ἀπίθ ἤῸ5 56Χ ὯΠΠΟΒ θα ΠἸ5. τα ἀσσα, 

αΐ αἰτᾳυοί ΘΟΥΓΙρίθ Ια. οἵ ἸηἀἸοάγθηι οἱ ἰο]]θγο βίαν θπι. 

- 



'ν 

Ουάταπι (υἀθ πὴ ΘΠ ΘΠ ἰδ ΠΟ ἢ ΠῚ} εαιπὶ ὙἹΡῈῚ “61, (] 46 

ΠΠ06}}0 τθὸ πιάτο ἰθοθναπί Ἶ), πηι 5. 50 Βα Ρὰρῖο σοπη- 
ΡΓΟΡαΡθηΐ, ἅΠ185. ΠῚ του θηΐ, ἴῃς 60 [ἈΠ16) ΟΟΠΒΟΠΒΘΡηΐ 

ΟἸΉΠΘ5. τ οἱ ἀδργανδίαβ. θ᾿] γ]π15. ἰοοΙβ Αυιβδίοί 5. βθηίθη- 

{ἰὰ5 ΠΡΤΆΡΙΟΓΙΙ ΠῚ. ΘΥΡΟΥ τ5. δὲ ἴῃ Ῥγομπιρίι 6556 Θπηθη λη6] 

ΒΕ 51 1ὰ 40 ΘΠ ΓΟΡΙ ΡῈ. πομπὴ βαί5 ΑΠΠρθηΐου. Δ ΠΙ Ια 

δίαϊπουθηΐ, ΘΠ 116. Τα ΙΟ θη ἃ. νἱᾶπη, (8 η}] ΘΟῸ ἸῃρΤΘ5- 

5115. ΘΕ56Π), ΡΓΟΡαπήδιη ὁθηβοῦθηΐ. ἤος δοηβθηβι ἐοπῇν- 

πιαίπ5, {ππππὴ ΘΠ] ΘΠ {15 ΘΧ Πα σνθ ἰού ἸηΒΙΡΠΙΟΥΙ- 

θιι5 ΔΜοίαρ ιν βιθονιπι. ἰοΟδ,. ΟΠΪπδῖ5. 8ΠΠ5. ἢῸΝ ΡΟ ΟΥ- 

θυ, 41 οἱ Ἰρ51 τηράρθίαηι. ἐθϑιἀθγαγθηί, ἰθρθηίζιμ. τιδὰ] 

ΠΟἢ 5815 ῬΓΟΒΡΘοίμπ) 6556 ᾿ς 6} Π ΓΘ η., ἀπ (14 ΟἿ ππῖι- 

Ππ5. ΒΟΠο]αβί σιμὴ. Π1}1 σοποθοθαΐ, 14 οπηπθ ἴῃ Θχρ οδη- 

ἀἰ5. δὲ διιθη απ ]5. ΠΠΡΓῚ5. τη ρ ἢ γ 51015. Θοηδαπηρδι. ΝΊΩΙ- 

τσὴ ἀαρ]ὸχ Πᾶθο οἱ θηιθπάδηι οὐ Θχρἢ!οαη] ταί ἀἸν 6 }} 
Ἰῃΐθυ 56. πρὸ ἀθβθοβθαΐ ἤθὸ νϑῦὸ φροίογαί: βϑηΐθηία ΘὨΪηῚ 

ΡΒΠΟΒΟΡἢΙ πρααθ Ἰ(6}ΠΠ61 ῬΘΗΙ5. πΠΘῸ γθγ6 ἃς ρίθηθ οχ- 

ΡΠ ΙΟΑΡῚ ροίοβί, ΠἰδῚ Δ τη Ἰββδπηὰ (πδΘαι6. ΔΟΘΡΡη6. αἱ- 

θη 6γ15, οὐ αὐἰἀαυ] ἀδρτανδίιπι 6586 ἈΡΡαγθαΐί ΘΠ 4ὯΓῸ 

ΒΌΒΟΘΡΘΙΙΒ; ΘΠΠΘΠ ΠῚ ἀπΐθπι δἰ πιμη. ὨΪΒῚ δαὶ ἀυδογθη- 

ἄδπι νϑιᾶπὶ ΧΡ Δ] ταί! θη θην. ΘΙ ηθαΐ, πθο απο. πἰία- 

(αν Παρθού πὸ (πιὸ τοΐογαίαυ. ΕΓ ἴῃ ϑηδυγαπο τα] θιὴ 

4ι8η) 5᾽ηι Τα ΟΠ ΘΠ 5ΘΟ5, ΘΧΡΟΠΔηῚ ἴῃ ΡΓδοίαίοπο αἱ- 

(Θυῖπι5. ν απ πΐ5, απο Ἰηΐγα βθμηθβίσο βραίμιηι ΘαἸξιιηι ᾿νε 

ΒΡοτο; πος ρεῖοτο νοϊμηῖπηθ. 4ποπαπ γογρα Λυϊβίοί δ οἱ 

Δρραγαΐιϑ. ΟΥἸΠο5. ΘΟπ πΘηΐαν, ατιὰθ Πα θυ πι ἴῃ σθμϑέϊ- 

[πη ὁ ἰθχίι βι διὰ οὐ {πιὰ ταί !Ο 6. 115. πιδτδ 5] ηι. ῥᾶι- 

οἷβ νιἀρίαν ἀθῃηοηΒί ΓΔ ΠᾺπ|π} 6556. 

Ἀρρατγαίιβ. οὐιτοιβ, 4αθιη (θχίμ! ΒΡ ΊΘοῖ, Οχ ΠῚ5 οομη- 

Ροβιίαπ. οϑί ραγίθιβ. Ῥυμηιπι Ἰπίθργιηι ΓΘΟΘΡῚ ἀρραγαίιπι. 
ΒοΚΚοεῖ; ἰ5 δυίθηι Δ Πριὴ ᾿οκ αυϊπήθοιπι πθγῸ 5. τηᾶπα- 

ΒΟΙΡίοβ, σαοτιπ ἰδπ) οἱ βιοα αἰργαιη οἱ 14 νοὶ 6 οὰ- 

Ὧ) Γι ϑρεπρεῖ, ἢ ἄπο. 66]. Αππ. 1849. Νο. 242 54. -- Ε, Βτοεῖογ, 
Ν. Φεη. [ἀϊ. 1843. Νο. 218 54. -- ὙΥΪΠΟΚομαππ, Ν, Φαῦν. {, ῬΉΠ]Ο]. 

1849, ΧΧΧΙΧ, 8. μ. 28 50. 



ν 

ἰαοοῖα ΙΒ οἰ μϑ αν. (αονι. ἰΘϑου! ρ(!Οη6 5. 5. ΒΙΡῺΪΝ 

« » ᾿ποἰα51} γ6] αἰπαμΐθ 6 ΘΟΥΠῚ δείαίο γ6} Πά6 οορπο- 

νϑεῖν Δ ΠΟΙΆ ΠΙ. 

(ΕἼ) Ῥανῖς. 1853. « (σά. πηριηθναπδόθιβ, οἰϊηι δΙϑη!- 
ὁθιι5. [5 οοάθχ βθθθ!ο ἀθοίπιο. Ἰηθιηΐθ τηαχΊ πη πη [Δ Γ- 

ἴθ Θχαγδίαβ νἱ δία. Δα ΠΠαπὶ νδιῸ, {π|ᾶδ᾽ τηᾶπιπ 8ἢ- 

{ἰ{πᾶπ| Ρῦὰ6 56. ἴθυξ, δοσθσβογο ΒΟ ΠΟ α ἀπίϊαιια οἱ ἰρ8ᾶὰ, 

βΒοὰ ποὴ ἃθῆμθ οπηΐα, δ αυοδάαμη ρτῸθ μουροίυα δά 

Π105. ταῦοτα. δίαπιι γθοθηίογο βουρία. δυηΐ [Ὁ]1ὰ {πιὰ 

105. βαδθοιΐο, τὑὖ ορίμον, (πὰνΐο ἀθείπιο, ἴα ἃ {015 

(παΐαοτν ΟΠ] Πρ ἢ 5, αυοτιπι ὑππα ῬΉΠ ΔΙ ΠΕΠ46 5. πομηἸπᾶ- 

τὰν.» Μοίαρ γβῖοα δυο γο τηᾶπι ὀχαγαΐία βαπΐ. ΕΪυτὰ 

ἀθ. ποὺ δοάϊοο. οχροβιῖ θη δ θη θα οΊι5. ἴῃς Ργαοῖ, δά 

πῦον. 46. δη. ν. ΧΧΠΙ 564. 

(ΕΠ), ἃ ΈκΚογο βιρῖο ἢ βιρηοαίι5, Μδροιαπιβ 200, 

«ἴῃ ἀπαγίο, πη γα πδ Θυ5, [ὉΠ] Οσππὶ 3530, βάθο} ΝΥ. --- 

Νοία [0]. 175: Ἔτε ἐλειώϑη ἐν Ῥώμῃ ποινγηλατουμένῳ 

μοι χαὶ αὐτῷ ᾿Απριλλ...τα' ἔτει ς)σεί (1467). Πατρὶς 
δέ μοι υὐαξἐϑαίρθάνν ἡ πᾶλαι ποτὲ μὲν εὐδαίμων, νῦν 
δὲ μάλιστα χαχοδαίμων. » 

(0) Μαγοίαπυβ. 200, «ἴῃ [ὉΠ10, τηθιηθτδηδοθιβ, [ὉΠ10- 

ἐπ 94, βαθοι! ΧΥ, Απϑίοίθ!β οροῦα οἰπηΐα ΘΧΟΘΡΙΙΒ 

Ιορίοἰβ.. Νοία ἴῃ ἤπο: ᾿τελειώϑη ἡ παροῦσα βίβλος ἐν 

ἔτει ἀπὸ Χριστοῦ αὐυμζ΄ (1447) ἐνὸ. ε΄, μηνὸς Ἰουλίου 

ιε΄, διὰ χειρὸς ἐμοῦ Ἰωάννου ἱερέως 'Ῥόσου, τοῦ ἐχ 

Κρήτης, δι᾿ ὁρισιοῦ χαὶ ἐξόδου τοῦ αἰδεοιμωτάτου 

ἐν Χριστῷ πατρὸς χυρίου ἘΠΙΟΟΒΌΘΕΜΗΝ: Κ΄ αρδινάλεως 

ἐπισχόπου τῶν πῳύονδων χαὶ αὐϑέντου ἡμετέρου ἐν 

Ῥώμῃ. » 

(5) Τιαυνθηϊαπιβ 81, 1. «(οήοχ (ἀγάθοιβ βῬάρυτα- 
ΘΘῸΒ. τοῦ, ἴῃ [ο]10, 5αθοὰ ραᾶγίπι ΧἼ ρανίπι ΧΗ, πο- 

τ}]15. Πΐης ἱπάθ ἴῃ τπᾶγρίπμθ ἄβροῦδαβ. (ὐηδίαί [115 Β0Υ]- 

ΡΕ5 213. Μεοίαρηνβῖοα Ἰθριυηέι μά ἃ ν. 109. ὐχίγθηι 
«υδίπον ΠΟΥ αἰϊὸ ογάϊηθ Ῥοϑ βαμέ αἴζμαθ ἴῃς ΘΠ Ομ] ι5, 
τα αὐἰάθη οὐ ἄπο ρεῖ ΜΔ, αὶ ἴῃ. δα μῖθι5. οχίγο- 



ΥΙ 

πλ1π| Παρ ηΐ Ἰἰοσιπη, ἴθ οοάϊοθ. δπίο ΠἰΡτῸ5. ΑΖ βουῖριὶ 

5:ηΐ.» 

(Τὴ Ναἴεσαπι 250. ἔπη ΠΙΡτιὰ τα δι (βου 
ἀ16. Λυϊδίοι. Ηδπάβομν. πὰ γ᾽ αἴϊσαη. ΑΡΠαμα]. ἀον οι]. 

ΑΚαά, νοὶ 4. 1831 ρ. 63) 516. ἀθβευ διε: οι Υ Οἶπιι5, 
ἴῃ (μιαγίο, πο Θαθπι ππᾶπιι βουρίιβ, οοηβίαί [0115 5011- 

Ρί1ϊ5 474. Ατιβίοί!β ΜΝ θίδρῃγβιοα, ἃ ααῖθιι5 ον αν οο- 
ἄοχ, πηὰ6 αιάθπι βοιρία βιιηΐ, 564 πτηυ]ία οἱ. θὰ αἱ- 
ἄθπη παπα [ονῖὰ βαπί οπηῖδδα, αι Ῥαγίϊπι Πρ γαν}} π69]1- 

σοηίϊα νἱάθίμν [οίαπι 6556. [ῃ ἤπο δθίαρ υβιθογαπι πᾶθς 

Βουϊρία βυηί: τετέλεσται ἡ παροῦσα βίβλος ἐν ἔτει ςω΄ 
εἰχοστῷ ἐνάτῳ (1. 6. ἀπῃὸ 1321). ]πάδ ἃ ἴοϊο 218 ςο- 
ἀδχ αἱϊοβ. σοῃίϊπθί ΠΌΤΟΝ. τηαχὶπηδηὶ Ραγίθπι Αυβίοίθ 608, 

ΠΉΪΠτ15. Θἰθρδηΐου βου ρίοϑβ. 

(Πα) αγοϊδηιβ 214, «ἴῃ [Ὁ]10 τηϊπουΐ, πιθπρταπᾶ- 

σθα5, ἰοΠ!οσπ 2469, Βα οι] οἰτοιίον ΧΙ.» 
(45) 1,ἀπνθαίίδηιι5 87, 12, « ΛΑτὶβίοίθ!5. ΜΙ ρ ἢ γβῖοα 

ΟΠ ΘΟΠΙΠΠΘηΐαΤΟ ΛΙΟΧαμΠῚ ΔΡὨΓΟ Ἰβιθηβὶ5, 41 ἰοίμπι 

ΘΟΩΠοΙ5. πιαΓοΊ 6 ΠῚ ππαρι παι ἅμ} 1}. Τ᾽ χίμιβ ΠΠ ΘΙῚΒ 

στα ἸουΡιι5. Οπιπιθηίαγιβ ΑἸοχαμανι ᾿ηοὶρι ἐπειδὴ ἡ 

γνῶσις. Οὐάθχ τηριηθταπᾶοθιιβ, βάθοι} ΧἼΠ], ορίϊπηιβ. ---- 

()υδίπιον Ροβίθυϊονιιπη. ΠΡτοσιπ οὐο ἀἸνοῦβιιβ θδί ἴῃ οο- 

ἀἴοο: αἰ Θηΐηι ἴῃ δα Ἰοπθι5 βαπί ΧΠῚ οἱ ΧΙΝ, ἢ ἴῃ 

σοάϊοο δυηξ ΧΙ οὐ ΧΠ; δὲ οομίγα αὶ ἴῃ ΘαΠἸΟμΙ θα15. βιμηΐ 

ΧΙ εὐ ΧΙΠ ἢ ἴῃ οοά. ἀδοῖμι! (θυ! οἱ ἀθοὶ (πᾶγι! ἰο- 

Ομ) ἰθηθηΐ.» 

(}}} 1,μαυτομξαπιῖβ 18,18. Ασιβίοίο!!β ΜΙ οί ρ ΠΥ ΒΙοουιηι 
πρὶ ΧΙΥ, δούὰ οτάο ἰάθῃη οδίέ οὐπὶ 1Π|ὺ οοαϊοὶ ἈΠ 

μυπιθ Ηἱαΐοι (4). --- Οσάοχ (ἀγαθοιβ ρα ρυγάθθιιβ πιδπ- 

Βουρίαβ ἴῺ. 4ααγίο, βάθοι!! ΧΙΝ, {Ππ0ὶ8 ἃς νϑίυβίαίθ να] 46 

ἀοίνίιβ, ἂς ἀποθι5 [Ὸ]}15. ἴῃ. ἤπθ πονὰ πῆᾶητι ΒΡ} [6 (15. 

(οπδίαί [Ὸ]115. δουρί. 10.» 

((}} 1,απυτθηίαηυβ 817, 26. « Αὐὶβίοί !!5 ΔΙθιθογο!οϑῖςο- 
τὰμὴῖ θυ] ΓΝ, ἀριπάθ ἃ γν. 179 Μοίαρ!νβιοονι Πρεὶ ΧΙΥ, 

οοόοηι ογάϊηθ αὐ ἴῃ οοαἸο6. ΝΠ ᾿ὰπὰ5 μ ίοι (“4}}. (- 



ΠΗ 

ἄοχ (ἰγάθοιβ οι θγοἰπιβ πηδ6ι. ἴῃ αἀααγίο, βάθο! ΧΙ, 
απ 560 1115 ααϊθυβάδηι (ἀγαθοῖβ οἱ ΑἸ 1 αὶ 1 μα ]}15. ἴῃς πμαν- 
οἴηθ, 4υδ6. νἱἀθηίαν. οθθ6 Εγαποῖδοὶ ΒΒΠ ΘΙ ρηῖ, Οὐσμδίαί ἴο- 
[π5 δουρί. 280.» 

(1)}} Διωρθιοβίαπιβ Εἰ 113. 
([}) Μίαγοίδπιιβ 211 «ἴῃ οείανο, οπαγίασθιβ, [Ὁ]10- 

τὰ) 2851, βαθοῦ! οἰτοιίον. ΧΙ]. Αὐὶβίοίθ! Πρτὶ 6. ὁοο|ο, 

46 σϑῃ. οἵ φογγιρίϊοπο 8]., ΒΡ Π15. ΠΌΡΙΒ ἀρροπιιηίιν 56 Πο- 

᾿ϊὰ ππδ ο πα Πὰ δὲ Ἰη θυ] θᾶν]α, ---- Αὐὶβί. ΝΙο ρ ἢ υβιοογιιηι 

ἰρυῖ ΧΙΝ, ἀαογιηι ροβίγθπὶ «δίπουν αἴ ῦβὸ ΟΓ 6 δαηΐ 

ἃς ἴῃ δα 15. Ργαθημ εν ΠΡ ΟρΠγαβίὶ ὕυθϑη ΝΜ οίἀρ γϑὶ- 

ΘΟΓΙΠῚ [Γὰρ θη ΐιπ) δῖνθ Πρ υ ].» 
(Ε"} Ῥανῖβ. 1576. ΑἸδχαμάνι ΔΡ ΓΟ ἸΒΊΘμ515. ΘΟ 6 ῃ- 

(11 ἴῃ Ατὶβίοί 5 Μοίαρηγβιοα. «Οοάοχ (ἀγάθοιβ, ἴῃ ἴο- 

[ϊο, ΒομπιθΥ οἴπιιβ, [Ο]ονιιη 258, βαθοῦ!! ΧΠ].» Ρ]ατα 46 θὸ 

ἴπθγὸ δχροϑιὶ ἰπ ργδοίαϊ ὁπ δα ΑἸθχ. Αρῃγοά. δοιημη. δά 

Μοίδριι. Ρ. ΥἹ, ΧΙν, ΧΥΤΙ. -- ᾿ρβὰ Λυϊβίοί!β νοῦθὰ πο 

Θοπίϊμπιιο ογϊπθ ἴῃ ἤος τὸ ὀχ θθηίαν, 5664 τηοο οδίο- 

Ὠΐ5, υδίθηιιβ ῬΓῸ ἰδπηπιαίθ 5] ΟῚ 15. ΘΟΠΊΠΙΘΗἰΔΤῚ ΒΔΓΊ- 

Ο]15. Ῥγδθβουιρία βυιπέ. ἰᾶπὶ νοῦὸ θ᾽ ΚΚοιιβ δοάθι 5|910 

ΕῸ οἱ ϑὰπη βρη ποαν ἰΘΟίΙΟἢ5 ναγιθίαίθηι, ὑᾶθ 5 

[Θπηπηαί]5. ΘΟὨἰ θέα’, οἵ θὰ ἰθοίίομθθ, σὰ. ΑΙΘΧαπάγιιηι 

Ἰῃ θυ ρυοίαίιι πη 6556. ΘΧ δἰπιδ ΘΟΠΙΠ]ΘὨΐΑΓΙΟ 16 Πρ 5. ()ιο- 

ὨΪΆΠῚ δυΐθπι ἴῃ ἰΘμ θη 8 ΠΟ Ιρ856. Θχβιθϑίιμ: ΛΥΙδίοί ] 

ἰοχίαβ. ψαάϊθαι ΑΙοχαπάθι. Παυϊί, 564. Ἰηἰθυαῆι. «ἰὰ οϑί 

ἴῃ ᾿δπηηηδί!8 ἰθοί!ο ἃ|1ὰ ἴῃ ΘΟΠΙΠΙΘὨΐΑΡ]0 ἰΓαοίαίαγ, ὨΘΩμΙ6 

γ61Ὸ ρδάθπι ἰθπηπηαίιιπη οἱ ΟΟΠΊΘηζαΡ οϑί διοίουίαϑ, 

ᾶθο, αυππὶ 'ρ56. σΟμίθυγθπὶ ΘΟ Θ πὶ, ἀἰδιπριθηάα ρὰ- 

ἴαγ!, οἱ 59 αὐϊάθιη ἢ φὰ βρη ῇοαν!, απᾶ6 ἴῃ ἰθιη- 

ΠΊΔΙ15. ᾿Θριηίπ; 86 ΘΧ ΘΟΠΙΠΙΘηΐΆΡΙΟ τ ρϑία διηΐ, θᾶἃ 
1ρ581 Αἰθχαπάγο {γθα]. ΐ 

((ἱν) Ῥαν!9. 1590. «(ΟὉάοχ οπαγίασθιβ, οἱϊὰ Βοἰβία!- 

ἰϑγίδηιβ, {0 σοπίϊηΘπίι δ γυϊδηὶ ΡΠ] ΟΧ ΘΙ βοθο]α ἴῃ 11- 

Ῥγαμι βοοππάμμ ΝΘ αρμγβοογαμι. Αὐϊβίοίθ!β. δα Ἰοῖπη- 

τὰν αυδρήδμῃη 6 ρτονιἀθηία. [5 οοάθχ βάθοι!ο ἀθοῖμηο 
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βοχίο δχαγαίιβ υἱάθίυν.» Εχ πος ἰρτὸ οἱ οχ (ὑοἰβι πΐαπὸ 

1601 (1)} Ῥνδμά]βιιβ γα πὶ ΘΧ βου ρϑὶε ΘοπηπηΘπατιαπι, (αὶ 
Δἰέογο βοῃο ]οῦιπ Αὐὶϑίοίθθοτιπὶ νυ απῆηθ οἀθίασ. πο 

ΔΡΟΘΤΆΡΠΟ ααπηλ ΠῊ1Π] ΠΠοΘυθὲ αἰ] ρὲ. οχἰπηδπι ΡΆΠ 51 
ΠΡ Ογα αἴθ πη, ΘΟΘΟΥΙ ΠΟ 50 πη ΠῚ] ΒΒ οοπηπηθηία- 

εἴπη, τῷ Ἰδοίταν. ἴπ οαίαὶ. 10]. Ῥανῖβ., δά οἰϊδπι ἡπὰθ 
δα Πρτὸβ ΜΙΝ δ υγϊαπιιβ Θοπηπιθηΐαίιβ. οϑί, δοάθπι οοάϊοα 

ΘΟΠΕΠΘΥ, Ἰρβασιιθ Αυιβίοίθ!β σοῦθὰ ᾿δπηπηαίαην Ἰηβίαν δἰη- 

ΘΠ Π}5. ΘΟΠΊΠΙΘὨἰΑΙῚ θΆΓΓΙΟΙ 5. ῬΓΔΘΙΠΉδϑὰ 6556, δἱ ἴΐα αα]- 

ἄθπὶ αὖ ᾿ηΐ6 Γ 856. σοππιηοία Ρ]θηιπη ΘΧ ἢ] θαμπί ΠΙΡΤΌΤΊΙΠῚ 

ΒΜΝ (οχίαπι. ΒΒ κΚοῦιβ δἰ απ ίθ5. οϊαπι. ἴὰ ἰρτὸ 7 
βοιρίαταθ ναγιθίαίθιη ὃχ οοά. (ὐὖ αἰ! τ, ὑπθ θη 

ἢυῖτι5. ΠΥ ΘΟΠΙΠΊΘΗἴΔΓΠΠΠ] 60 ΘΟάἴ66. σΟΒΓ ΠΟΙ ΘΟμοΙα- 

ἄπ; Βνδηα δῖ. δυΐθηι δα δχβου θοηάσμη υτῖδηὶ δὰ 11- 

βτιπὴ Γ΄ ΘΟ ΠΙ ΘὨζΓ ΠῚ πππππὶ σΘάσοπὴ 10 ΔΒ! ρυΐ, ἀπ θτὴ 

ΒΟΚΚοτιβ ἴπ γα οίαία ᾿ϑοίοηβ δα Πρταπι Γ' ΠΕ ΙΔΠῚ 60Π1- 

τοδί. Ἐπ οοάϊοθπι 190 ᾳφυϊάθην Θχμθθιθ Αι υτϊαπὶ δά 11- 

Ργιμ 7΄ ΘΟΙΠΠΙ ΘΗ ΑΓ ΠῚ συν πη) ῬΓδθίο Θὰ ΘΠ 6 οαΐα! ΟΡῸ 

ΒΙΡΙΙΟΙΠ οαθ (οἰ β!!ἴαπαθ ἀρραγθδί, βιβρίοον ΒΘ ΚΚθγιπι ἴῃ 

ΔρΡραγαία οὐἹΠ6ο ΠΡῚῚ Τ᾽ ῬΘΥ ΘΥΓΌΓΘΙῚ ΒΙσίυμη (ὐὐ ᾿Οβυβ556 

ΡΓῸ βίϑίο 19: Ὲ}}} ἰάπηθη πππΐαν!, αασπι ϑαβρίοῖο Θοη16- 
Οοἴπσα πἰίαξιτ. 

(ἢ) Ῥανῖβ. 1901. «(οάδχ τηϑηρύαπδοθιβ, {πὸ Θοη- 

Επϑηίαῦ. ΑΒΟΙΘΡῚ ΠΥ Π Πα ΠῚ 5 ῃο]1α Ἰπϑά πα ἴῃ. Αὐιβίοί δ 

ΜοίΑρ ἢ βἰθοσι ΠΠΡΓῸ5. Β6Χ Ῥυΐοτθθ. Ορὰβ ὁχ ΔΑπιπΊΘΗΪ 

ΟΕ Θχοθρίμμῃ. 5. οοάθχ βαθοῦΐο ἀθοΐπιο αυατίο Θχαρἃ- 

τὰ5 νἱάθίιν.» (Λυαπίμπη σομ οἱ ροίοβέ οχ ναν]θίαίο ἰθοῖο- 

ἢἶ5, πᾶπὶ ΠΟ ΚΚΘτα οχ μος ἴἰργὸ ποίαν, δοιηραγαία 

ΟἾΠῚ 115. 56 Π011Π5, (86 Ῥτδ μα Ἰβῖ5. ἴῺς αυατίο ΘΠ ΠΟ ἢ 5. νοὸ- 

[πη] η6. Ῥδβδίπι ἀρροβιῆί, γϑῦρα Αγνιβίοίο 5 ἴῃ πος οοαάϊοθ 

ΠΟ Θοπίϊπια ΘΧ  Θηΐι, 56 ἃ Ῥ 6. ᾿δπιπιαΐα ΘΟΠΙΠΙ ΘΠ ΓΆΡΙῸ 

ΠΟΥ ΓΕ}. 

(15) (οἰ5]. 101. «ὕοάοχ Ρομιρυοῖπιβ, ΧΙ νοὶ ΧΥ 
ΒΆΘ ΟΠ], σοηδίαί [0115 448, [πἰ οἰϊπι [ναὰταθ δ. ΑἸΠδμασΙ 

ἴῃ τηοπίθ Δίπα οἱ τῶν χατηχουμένων, υἱ ἸπΠ0 οἱ ἤπο 

ΒουΡίαν.» Ὀγαρθίου. ἃ]1ὸ5. Πργοσ. Ατγιβίοί θα. οοπεποί δί6- 
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(ἀρ ἢν ϑῖοα. οὰπὶ Θομηπ]Θηΐανῖο ΑἸΟχαμν] (ιν ἰη4θ ἃ. }]- 
βγὸ Εὶ ΜΙο θα ΡΠ 6511) δὰ ΠΡΡῸΒ. οἴηπθβ οἱ υυῖηὶ δά 
ρτὸ5 ΒΓΜΝ. 

Αἀ δύυης ἀρραγδίιιπι ΒΒ ΚΚουϊαπιπι Δ64 6161 Ῥυΐπηιπιὶ νὰ- 

τἱϑίαίοιη θαι! η18, 4π86 οχ ὐαθοὶβ ΜΘιαρἢγβιθουιπι ἰη- 

{ουρυθίθυβ. ΑΙθχαπάγο, δ υτῖαπο, Αβοίθριο, ΓΘ πηἰδίϊο, δ πι- 

ΡΠ οῖο τ ροί! φΡοίοϑί. 
(ΑΙ6χ) «Δἰρααμάγο ἀαὰπὶ Ῥ] αν ππι πη 50 {Ὁ}  Θμππη οἵ 

ἴῃ θη θη [5 ΘΧ ἢ οαη15. οἱ ἴῃ ΘΠ] θη ἀλη 615. τ δ ΘΠ Ἰδγ 

ΥΘΡΡΙΒ, 4αὰπὶ ἢ ππὶ ἴῃ ΠΡΤῸ 5110 βου ρίπταπη ΠΑ] 556. ΘΧ 

Ἰῃξοριίαϊοπθ ν6] σοτίο ΔΡραγθαί γδ] ργοβάθ1}6 δι. (υοά 
ψ ΡΡῚ5. «ἰοτί, ΑἸΟχ.» βρη σαν}, “πᾶ πι ΔΟΟμ Δ ]ββτηθ. ἴη- 

γοβίσαν!. (ΟΠΙΠΠΘΠἰΆΓ 5. ἃ] ῬΟΒίΘΡΊΟΓ 5. ΔΘ Ὑ 5 ΘΟ ΠῚ 

᾿Πρτοβ ᾿π46 ἃ ἰἰρτὸ Κ, 4] οἷὰβ ποιηΐηθ [δγίιμ᾽, ἀπ οἵ 

ἴρΡ56. νἱάἀθαίαν. ΑἸθχαπα] Θ586. ΟΠΠΆΠΊΙΒ. ΤῸ. ΠῸΠ ῬΟΒδιΐ δέ 

᾿ϊφυϊάνμη ρϑυάποι (οἴ, ρα, δά ΑἸοχ. 1. 1. Ρ. ΧΙΝ 544), 
Ὡ0 ἢ απ αν! οἰϊαπι ἴῃ Ῥοβίθυ!ου τ ΠΡΥῚΒ, αὰ6 ΘΧ 60 

ΘΟ Θ ἢ ἴΑΤ]0 ΒΒ ΠΉΡ051, ΔΙοχδηάγο {Ἰθπογο. [101 ΑἸοχδη- 

ἄθὺ Ῥγαθίον. θᾶπι ἰθοίθΠ6Πι, (πὶ 1056 Ἰπἰογργθίαπο οχ- 

ΡΥ, ἀἰϊαπὶ {γα πὶ 6556. ἰδδίαίι, Ποὺ. 5ίσπο «γρ 
ΑΙΘχ» ἀϑῖ5 δπη. [}15]ποΐδπη ἃ Π16 6556 γαγιοίαΐθπι [θηη- 

πηδύπιη] ἃ) 6, {τ|8ὰδ 6 ΘΟΠΙΠΙΘηΐαΡΟ Τοροί μα οϑί, βιργὰ 

τη], ἩΡῚ ἀθ σοάϊοο Μ᾽ αἰχι. Εὐ φαοῃίαμπη Ἰοπηπαία, πὰ 6 

ἴῃ οοάο6 ΑἸθχαηάνι Ρατῖβ. 1576 (1}} Ὄχι θοπίαν, ποῖ πΡ1- 

απ ΘΟΠΟΙιμηΐ ΟΠ 115, (πᾶ6 ἴῃ Θἰπβά οι ἸΠ ΘΡΡΓΘΙΙΒ οος 

ἀἴοθ Μομδοθηβὶ 81 Ἰθοιηίι, ᾿ἰπίθγάϊπι οἰϊδπ ΘΠ πη. Π| 

᾿υϊ5. οΟ Ἰοἷβ γατ]οίαΐθμι Δ 416] 5 οπἰΠοαίδηι δἰοῖο 77. ἰὑδύ 

αὐίθπι 15 ΠΡῸΡ «ἙΠαγίαοθιιβ, οπατία βο 11 οἱ Ἰαθυϊραία, {ἰ- 

{ὰ}15 ΠΠΊΘΙΙ5. οἵ 1114 }ΠΠ0015 ΠΟ Θχαγαΐί!β, ΠΟΥ. ΤΠ] 5 

οἵ [θυ βὶβ, ἴῃ [ο]10, [Πόσαι 20. (4αοτγιπι [ο}1ἃ ῬΥΪΟΙὰ 442 

ΑἸΟχαπα τ] ςοπηπΘηΐαγτπι σοπίϊποηΐ.), σαπη γαν  ΠΕ 115 ΒηαΓ- 
ΘἸΠΔΗΡιι5, οὰπ ἰδοιη]5, ΘΟ αΐτι5 ΟΠ ἀπ ρου Ρ ΠΟ, 6χ Ῥαγίθ 

οἰϊδηλ ἃ ΜΘ 616 δορίαπο, βαθοι! ΧΥΤ, ορεπιθ οοηβοι- 
ναίπϑ. οἱ Ἰηβοῦιρίιβ.» Ρ]υτα 46 δὸ οοάϊοθ ἀϊἴββοιτ ἴῃ 

Ργαθῖ, δὰ Αἰοχ 1]. 1. ρ. 1 5α. 
(ὅγυ) ϑγυίαινὴδ Θομηπιθηίατιθ) ὦ ρΡιὸ5 Ι͂Ν, 
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(ἀγαθοθ ποπάϊπι δαϊέπαι, αὐ μοίιουῖμι ΔάΠΙΡογο δά ἴοχ- 

ἴαπη Νοἰαρ ἢ υβιοογιην τθοορποβοθηάιυμι, δἰμρα αν! ἄθθ 60 

Ῥταη 151} θα πονυο]θηίδο, 41 ᾳιοά [6 οἱ οἰὰβ σοι πη ΘΔ} 

ἈΡΟΘΤΆΡΠαμ.. 6 οοα. (ἷὐ]ὺ ΠΟΥ ΠΙβδίηθ τὰ] {γα ΒΠ 51. 

66 φφαομῃίδηι δ ΓΙ Πιι5, Χο θρίβ. 115. Ιοςῖβ, «θυ. ΔΙΌχδι- 

αΡῚ γϑβίιθῖα βδαυίαν (οἵ, ῥγαοῖ, δὰ ΑἸοχ 1. 1. ν. ΧΙ, ΧΥΤΉΠ]., 

ἴρϑ5ὰ ῬΒΠΟΒΟΡΗΙ νοῦθὰ ΘΧρ]!]οαγο τᾶτο αἰσηαίαν, δϑά 9]6- 

τη 6 ἴῃ ΘΧΡΟΠοπα τπηΐνουβα γυϑ] γο[ἰαη θα Αὐὶ βίοι "5 

βοηξθηία ἰαίπι8 δναρδαίαγ, δ οηθημ ἀπά ἰΘχίμπι πο δὐ- 

τηθ πηι Ππηαϑπη) ἰγποσίιι) οχ μὰς ΘΟΙ ΘΓ Θ μα] ορογὰ ρθῖ- 

660]. ᾿ 

(561) ΑΙ8οἰορῖνδ αἱ οϑὺ ᾿Ἰπἰθυρυθίδηα! ἰα8 ᾿ρ80 δἰϊδηι 
ΥΛΙΆΠῸ. ἰοησο Ἰηἴθυῖον, πράύππη. οπὶ ΑἰΙοχαμάνγο οοιηρὰᾶ- 

ΤᾺΡΙ ῬΟΒΒΙΐ, ἴἴὰ πθὸ ἴῃ ἰμ αραπἊα σθηιμῖπα βου ρία ἃ ππᾶ- 

51 οϑί πιοιηθηί. δρ οἰϊαπη. ἀρι τπθα]οογθπι. ἰηΐθι:- 

Ρτγθίθηιν ἰῃίογήπμι νοὶ νϑυᾶμι ἰθοίοπθ ν6] νοῦὰθ ἰθοίϊο- 

ὩΪΝ. ᾿ΠΠΠἸο]ὰ ΠΥ ΘΠ Ταΐιβ, οἱ θυ π 151} Θχοθυρία 6 θθηι- 

Τηθηΐαγιο Αβοίθρ ὈΡΊαιι6. ΔΉ] Π1}011, οὐ ργαθίθγυθα ΠΠυμὶ 

ΤΉ50 Ὁ, ΛΑβοΙθρι Δοπασοηβθα 1.3. οομπίμ!. [5 ἀαίθπι οο- 

ἄοχ δἰθο οἱ ἀθρνιαγαίιιβ οϑί δὲ πιά π5, αὐ βῸἢ τη] ἃ 

ἴη46 ἰδιηααδηι οουΐα οἱ δχρίογαία ροίαθυϊπη ἴῃ γανιθίδίθ 

ἰδοί!ο]5. ρΌΠΘΓΘ. 

(ΤΊ θαι) Τλθηνὲδἐδμην αι Οχ 115, 686 ΒῸ ΡΟ βιμηΐ, ὁχ- 

ΡΙΙσα ομῖθῖι5. ΠΡτόσηι Αυδίοίθίθονιπι. δὲ Ἰμε  ]Π!}6χῖβδο ἃρ- 

Ῥαγθαΐ Αὐϊβίοίθ!β βοηξθηίίαβ οἱ Ὀγουϊοι ἂς ἀπο άθ. οχρο- 
5.158586, ἀο]θμπη) 5806 δϑί, 40] Θὰ ῬΑΡΆΡΠΓΆΒ15. Ἰπέθγ οἰ ΕἸ, 

{τἀπὶ βου ρδιι Πρυὶ .ΧΖ ΔΙοιαρμγβιοονμμ. δαρθιθδί αι] 461) 

Θἴπ5. ῬΆΓΔΡ ΓΔ515. Ἰηἰογργθίαίο [αἰϊπὰ (Πα 51 Ρονιραίο- 
{ἰοἱ ΠΟ  ἀἸββ πη} ρα ΡΠ γα β5 ᾿ὼ ἀποάθοϊπηιπι ΠΡ Δυὶβίο- 

[6115 46 ρυϊηια ΡΠ] βορὰ, δίοβο ΕἼηΖιο Ἰαἰουργθίθ. Ὑ᾽ θηρί. 
ἃριἃ Πίθρον. δοοίμθι 158. [0]. 20. ρᾷρὶπαθ), ἀπθη [ἰ- 
θυαμι δἀπηοάι, τὐ Δι 1ο, Γάγιη ΘΟ ΟΓΓΘ. Π1Π1 ΘΟ ΡΙ. 

6 {απ ΟἸΠΪΠῸ Ἰη θυ Γαδ ΟΠ 6 8 [,αἰϊηαθ πιθ Ἰοοῦῖβ διαί 

"ΠΟΙ ΘΠ 1 1 ΘΙ ΘΠ Δ η615 (ἀγαθοὶβ ν 15, οἷπβ 4] θη ἴη- 

(οὐ δία 05 {πὰρ ΠΟ 6Χ ἴρ80 θτὸ (ρα οοπίδοία 
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δἷ(, 504 οχ δοπμνογβίοηρ Ἠρργαῖοα, σοηνθῦβα οἱ ᾿ρῃ8ἃ 6Χ 

Αγαβθῖοα ({παπὶ ΠΡ εὶ πισταίομθπι ΕἼ Ζίιβ ἴθ Ῥγδθί αι θη 6 

ἀθβουῖρβι), ραΐθε χαᾶπι ράθηθ μι] δἰΕ δποίονιαβ. ΝΊΒΙΟ 

ἰἀπιθη. βθοῖπβ ΔΙ ψαοί Ἰοοὶδ οἷὰβ ἰθοίοπὶβ, αυᾶπι ΤΠ Θηη- 

βίπιβ 50 ἴῃ ΠΡτοὸ Παβρυϊδδβοί, βαί5 οθρία δἰϊαπὶ πὰς τὸ- 

ῬΟυῖΓΘ ΠῚ ν᾽ 46 αν νϑϑί!ρῖα, ΘΑΠΙΓ 16 γατΙοἰαίθιη ἰθοίϊο- 

ὨΪ5. ἴῃ ἀρρᾶγαίι ΟΥΙΟΟ ῬΟϑΒι. 

(δίιαρ!) ϑιηρίϊοῖιια. ἰὼ Ἰηογργοίαίομθ ΠΡγόναμι (6 
οοοἶο αὐ 1], 12. ν. 293,4. 4 Ἰοσιμ ἀδίγοποιηίοιιπι ΠΡ υ] “1 
Μοίαρ] υβιοοσιμι ᾿ΐα Δα Πιθ6ί, πΐ διῖπὶ Ἰρϑιιπη Πρ ϑηΐου οχ- 

ΡΠ Ιοοί. [πά6 δἰϊαιοίϊοβ. δά .ΧΖ 8 ΘΙ Ρ ΠΟΙ Ἰθοίοποβ ᾽π ἃΡ- 

Ραγαίι δἠποίαν!, ροία5 1|45 ὁχ ΘΠ 0 η6 Βταπάϊβιαμα ΝΟΠΟΙ. 

Δυῖβί. ρ. 498) ---ὅ04). 
Ἰοανηγὶς ΓΪΝϊορονιὲ πιουαῖπθ «αὶ [ογίαν σοπηπιθηίδυιιβ δά 

ΠΡτο5 Δθίαρ  βῖοοβ. πθαιθ θα ίι5. ὁδί ἀγαθοθ, παι τιη- 

4π8η} ᾿Πθγιπὶ ἰᾷπιὶ οχῖρι! ῬΓΘΙ! οαϊίαπι 1] ΘΟΠΒΘὨἰΔΗΘΊΙΠῚ 

οϑί, οἵ ργδοῖ. δά ΛἸδχ. 1. 1. Ρν. ΧΙ. [μαϊπαπι ΕἾ γαῃοῖβοὶ 

Ῥδίνιοἱ! Ἰπἰθυργθία Ποηθπὶ Θομία!; 564 ἰηἰπισίιιοβα ογαΐ 

ΟΡ ΘΓἃ. 

(} Ῥοιηάθ οχ ἱπίθυρτυθίδιοηῖθι5 [να 1η15 ΝΘ ἀρ γϑ8ι1- 

ΘΟΤΙ. ΘἂπῚ ΟΟὨΐαΪ, (μιὰ τηθῦίο ᾿παοαίατ οἱ ᾿πίορρτο- 

(ἀπ6] (Πρ μεα δὲ οοάϊοιπι ΔἸ ] ουπη ρτγαθϑίδηίια το ]1- 
απὰ5. ΟΠΊη65. ἰΟησ6 ΒΙρΡΟΓΆΓΟ: 1655 αν) οη8. ἀἄἴοο Ἰηΐουρτο- 
ἰαἰοη 6), 4πᾶ6. αἰ] 46πὶ αυδηίιπι ἃ δμμθπάδηήιπι ἰοχίιιηι 

ΜΙ δρ γβιθοσυιηι ροβϑὶῦ ὁοπίουγθ, οὐ Δ ΎΠΡΌΡρΊι5. ἰδβίαίαν, 

4] 56. ΘΆΠ1|, 5161} Παθγογθί, ἰδηηπ8Π| ΟΓΔΟι μη ΔΉ Π1556 

ἀἸοιῖ, οὐ ἴρ56 ἴῃ ΟΡ βθυνδίοῃιθιιβ οὐ 115 ΘΙ ΓΙ ΠῚ15. ΘΧΘΙΊΡΙΙΒ 

ἄοοσι!. ἴθι δυΐθπη. διιῃ) δὰ ἢιυΐι5 Ἰηἰοργ θα οη]5 Θα - 

[0η6, 486 ἰθγίϊο γοϊαμηῖπθ ΘΠ ΠΟ }15. ΘΓ θη 515. ΘοὨί - 

ποίαν, δα Πρ 1ἰα ᾿πίθγάιπη δάϊοπμθ (ἰἀϑαυθοπίαηα. ()ιιαπη- 

απᾶπὶ ἴῃ ᾿πίουργθίαμο δθο ἊἰΠΠρθὴβ οϑὲ θββαγιο, πἴ 
ἴογθ νϑυθιπη γῦρο δχρυϊηαί, οἱ ταθοα απᾶθ [πϑριηΐ ἴα- 

ΟἾ6. οχ [5 1 μδί]η5. σοποί 45, ἰαπηθη οδί 01 ἀυθ ίο5, αὰ- 

Ιπὶ 1116 ἰθχίμπη ἰηίου ργοίδίιιβ δἷέ: 1ΡῚ ἀιθίδμη 6556. 1)65- 

ΒΔΥΊΟῺΪ5. ΙΘοΙοπθιὴ («[οτί, ὃ») ἴθ ἀρραταία ἱπάϊοαν!; 1] 
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γοΓῸ Β ΑΒΔ ΟΠ Θ πὶ δι 6 1 4υ]46πι, {μὴ παπς ἰδυίαν, ἰοχ- 

[πὶ Παβυ556. 56 [α]5ὸ Ἰπἰουργθίαία πη θ586. ἀρραγοί, 10] 

ἈΠ ραΐαν! αὐποίδηδιιηι 6556. 

((. 5. 6. 0} σαι αἰ Ἰπέ6 Πρ αΐαγ, απὰ5 Βα 6. τησία- 
{ἘἸ0η65 ἰοχίυβ ΜΙοίαργ δ οουι, 6χ (πὸ. Ῥείπηιπ Πἰ ΠΟΥ 6 

ἈΙΡΙΠΟΙΠΘοΙβ. ργοίγαοι! οὐ ἐν ρὶ5 ΘΧΒΟΡΙΡΕ δαηξ, ΡΟ ἸΒ5᾽ Πλὰ5 
ΘΠ! θ πη 65. ΟΠ ΓΘ μὰν. Θαγιηλ 6 ναγὶθίδίθη ἴῃ ἀρραγαίαι 

δηοίαη απ) ρίαν. ΛοΟσαϊθβοθπάαπι ἁπίθιη. ΥἹἀ θ᾽ αΐαν μ6 

γ6] ἀρραγαΐιιβ. Δ Ρ ἢ ΔἸ μΘ νοὶ σΟμ ΘΓ θα] ΟΡ ΘΓἂ ΠῚ (6 ΠΊΘΓΘ 

ΔΌΘΘΓΘΠΙ, ἴῃ αυδίπον δα ΟμΙ θυ: ΑἸάμα (α}, δ !ραν- 

Θδηὰ (8), θτδη Ἰβίδηα (6), ΒΟ ΚΚθυίαπα (ὁ). Αἰαάΐμα 6α}- 

(10, οὐἰπ5. νοΪαπηθη (πἀγίιπι ΔΘ ρ υ ϑιοα σομ θη. ῬγῸ- 

ἀπ ἅππὸ 1498, Θοά!ο]5. ππδηι βου ΡῈ Ἰηδίαν ΠΑΡ πὰ οϑί, 

ααδπηαιαπι ἴῃ ΔΘ ρ ἢ γ 51 ο5. σοτίθ πο ἀὐπιοάμπμι ΒΟὨΪ5 |1- 

θνὶ5. ΘΟ ΘΠ τιδῖιη 6556. ἀρραᾶτοῖ. ΛἸάϊμαπι {πᾶ6 β5θοι- 

ἴὰ6. βιιπί θα ΠΟ π 65. [δ 5] Θηϑ 65. ἰτὸ5 (1591, 1539, (δῖ- 
[ὰ βῖνθ ἰβιπουϊ δα 1550), ΔΙάϊπα μποῦν δῖνο (ὑἀπιοι πὰ 
(1552), Εομβθοαθ θά πο ΝΙοίρἢ  βισοσιπι οαπὶ ΘΟ ηθη- 
ἰατιο (1577 --- 1559) δ τϊπιθποβ. ἅΠΠπὰ ὁχ ραγίο |1- 
ῬΓΔΡΊΟΤΕΙΠῚ ΘΥΤΟΡΘΒ. ῬάΓ ΠῚ αἰ(υθυιηΐ, οἱ 51 {αϊ 4 ἃ} ἰβιη- 

ϑτηο, Δίονο!Πο, Εθηβθοὰ ἴὴ ΠΑΡ ΟἾΠΘ ἀὐποίαίιπη οϑί, 5178 

6 ΠΙΡΥῚΒ πη ΠΠΒΟΡΙΡΒ δῖν 6 ΘΧ Ἰμ θΡρ δ ΠΟ Ή 015 [ΕΠ 5’ ν 6 

6 οομϊθοίαγα ρϑάίαμπι, ἃ πθο τηᾶρηϊ οδί τοι  ῊΠ] οἱ τηᾶ- 

ΧΙΠΙΔΠῚ θΓ6 ΠῚ) ἃ ΔΎ ΠΡυ ΟΊ. Δ] ]ἰπππὶ δ ἰοχίμηι γ6} δά 

Δαποίαί ΟΠ ΘΠ ΟΥ̓ ΠΟΔ ΠῚ; ἀμ 16 51 414 ἴῃ ΠΝ Ἰμν ΘΗΠ αν, 

404 ποὴ νοὶ] οχ κΚουῖαπο ἀρραγαία. νῈ] 6 ΠΘαβαυθὴ 6 

θη ΘΓ] ροβϑιί, 14 ἀπθῖαθ οϑέ ΠᾺοΙ. --- Ποπρο οἵ τπαϊοὸ- 

ΓΘ πὶ δὲ ὉΠΠΌΤ ΘῈ Ορογὰπι ΠΡΡῚΣ πη ΘΙ ρ Π  51015 ρθη ἢ δ τα. 

ϑυ!θεγαίν5 ( ΜΙ οίαρν 5. Εταποοῖ, ἀρυ νΥ θοΠ 6]. 1585... 15 
Θηΐπὶ ᾿Ιοθύ πόνοβ ΠΌΡΟΝ τη Π ΒΟΥ ΡίΟ5. ΠΟ ΠαΡοΓοΐ, ἰὰ- 

ΠΠ6 ἢ} ΘΠ} ΠΟΥ ἰδ Ομ 6 ΠῚ 1 Ο βΆτΊΟ.15. Πρ ηΐου Θ0η- 
[δεγοί οἱ δὰ βϑῃξθη!απι ΒΟΥ ΡίΟΥ ΙΒ. δου 6" αἰοπ ονοί, μαυά 

Ρᾶιιοα τηθη ἃ ΒΟΥ ΟΓ πη. ΘΕ ΠΟπι ν] ἴῃ ἰθχίπ σουγοχὶί 

ν6] ἴῃ δὐποίαϊοπθ οὐ σα οΟΥτρΘ πα 5 ΠΠΠοαν. δ ν]- 

ΒυΓΡῚ ν βΕ]ρῚ 5. ῬΥΌΧΙΩΙ δα ονοα (αδαμθοηοβ (1590), δα- 
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οἷι5 (1597, 160ῦ, 1607), ἐν Καϊ (1619, 1629, 1639, 1654) 

«ἀΐα ᾿ἱππαθβθυιπΐ, τ Ορούηι Ῥογάθυο νἱἀθαίαν, αὶ ρδιιοα 

11, αδα ἰογίαϊίο πιᾶρὶβ απδπ σον γί ]0η 6. ἃ0 νἱὰ Ἰπηπγυία- 
γί, ΘΧααΐγοτθ 5. ΒΟ ρου. (ἀβι ΟΠῈ5 Ἰη ΘΓ πὴ ἴῃ τηὰτ- 

οἴπθ οομπθοίαλαβ. Δ 161{ Πα Βρουπθπδβ; ΟΧ (0115. 688, 

486. θάπιθ Ροδίθα 6 {ἰ᾿γ156. τηδῃ ΒΟΥ Ρ 15. Θυαΐαθ ΠΘΟ8 

ἃ Βοββαυίομθ ροιϊαθ δαί, ἴῃ ἀρραγδία Θχθιθρι. --- [)6- 

πΐαιιθ. που ΠΠΡῚΒ. ΠΙΔΉΠΒΟΙΙΡΟΒ. ΘΟΗ ΘΓ ΘΠ 158. οὐ βΙΠΡΊ]5 

Ατὶβίοίθ!β νου θὶθ. Προ οηίο ΡΟ ΡΟ πάθη 15. οχϊηθ ἀ6 τοὸ- 
δι πθηο οϑπιθπο οι ρ ἢ γβιοου ἰοχία πηθυιμΐ (μ᾽. Αι. 
Βυαρεϊδϑένδ, οὐὐ5 απο Ῥγοά ἀηπὸ 1523: οὐ ἰ5. αυϊ- 

ἄθπι. διιοίου ΘΘΉΒΘΠ 15. οϑύ δἷὰ5. ΓΘΟΘΏΒΙΟΠΙΒ. ΝΘ ΡΠ γβι- 

ΟΟΥπΙ, απᾶ6. πη. οθίϊποί. ἴθηϊμη ἤμην. ΒΡ γι 5. οἱ 

πρὶ. τηδημβουρί1 5. ἀδὰ8 ΘΙΌΓΙθιΒ. οἵ βιμρα α! ἴῃ Πὰς 

ἃγίθ δὰ οἱ ᾿π 1010 ΘΧΙπηῖι5, τηπ]α αα!6π) οἰϊαπιη ροϑί 

νη βίαπι ργάθοίατθ θιηθηαν, βθα Ἰοηρῖαβ ἰαπηθα θτδη- 

αἀἰβίαπα θα 110 ἃ ΒιρΡΟυΊΟΥΙθι5. αἰδίαί, δηλ. ἃ0 πὰς Βεκ- 

Κοϑυῖαημα. ΔΒ δὶ ἀπάαβθιβ δα! θη θὰ. ποπ βοΐππλ ΠῚ 1π|- 

πα 415. ἰοχίμβ. υΘΓθῚ5. ΑΠδνθ ΤΘΟΙΡΙΘη15. ἰΘο ομΙθι5 γο- 

ΟΘ551, βοᾷ. ρίϊαπη πρὶ ἀἰἸβε πο 6 π ψρυβθοῦιπὶ [ἃ 1Π]Π1π|-- 

ἰαν!, αὐ αἰϊὰ οχβίογοί βθηἑθηίϊα, γο]Πρῖοβο [ἃ δάποίαν!; ΠοῸ 

ὉΠῚῸΠῚ ΠῸῚ ΟΡ Ῥιιίαν! 515. 1Π ΑΓ], 51 {αῖριι5 [0015 πηίδη 0 

ψΘΡΡΙ ἐστι δοοθπῖι 0 5. δα ΠΟ Πρ 5. ἀἸβεθάρθγθπμι. 

(Φ, 4, Μὴ Ἰ)οιίψαθ. ααοηΐαμῃ ΠΡεὶ 4 ἐαριξ αἰέθειιπι 

τηΔη] 6δίο γθροίϊαπὶ οἱ θὺ] ΚΑ ρᾶγβ. ροβίθυϊον. θχοοιρία 

5815. ἰϑυτου οἱ πορ]ρθηΐου. δὲ 6 ΡΠ υβιοῖβ, ΒΠυβιθογιιηι οἱ 
[οχίμπ οἱ ἃρραγαίτπη [6 Κκθυϊδηῖτη Π15. Ιοοἷβ. δάμη! οἱ ἴῃ 

δρΡραγδίτι. ΟΥΠΓ100 68 5:9 ἘΠ Πὰν: Ὀγου αΐθ, 86. ΠΘΟΊ6. ΘΠ 

ΔΠΙΒΙΠι ΤΉ ΟΡΘΓΘ. ἁπρογοί οὐ ἃ ἰθοθῃίθιβ [Δ0116 Ἰη{6|- 

Πιρουθίαν, --- ᾿δήρθῃ ταίϊομρ δα 17 4. ὅ ἀριαιθ Δα θι 

νδγιοίαίθμ ἰθοί θη οχ «Α΄ 9, οἱ δά 4 9 αἰϊεμιοί!ο5, ἘΠῚ 

6 ΤῸ 6586 νἱήογρίῃγ, ναγϑίαίθπη 6 [Π 4. ὃ δἄϊθοὶ. (Οἵ. 

ΟΡ5. ρ. 67 5ᾳᾳ. 
Πο5 ἰρίταν Πρτοβ οἱ οάϊίοβ οἱ βευρίοβ δάθηθα. (τι 

ἈΡΡδγαίτιβ {πο πᾶ πὶ ραΓίθ μη ἰΟΠρΘ τηδίογοπι ὁχ 6 Κκουϊδηο 
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Ἰπέορτιπη {ΓΔΩΒ(.}1, πο 6. ν6] πον Ὸ5 ΘΟ 665 Ἰρβότιπὶ Μ6- 

{ΡΠ ϑοοσιπι οοηΐα]! ν6] 6 Κουϊδπμοβ ἤθη δχοιιββὶ, ἰπ1Ὸ 

νι ἀθαίαγ ἀπ 171 ῬΌ556, πιπὶ δα{15 ἐθ δι ηοπϊοσιη ἀποίο- 

γἰζαΐθ πηι π8 ἰππθυῖπη δα ἰδχίαπι γθοορποβοθηάιπῃ. Εἰ- 

ΘηΪπὶ γαγθίαίθ βου! ρίθγαθ ἃ]0 110 οΟἸ Θοία ᾿ΐα αἰ αἰ νοὶ 

ΒΙΠΡῚ]Π15. ΙΟΟΙ5. 46. ᾿δοίομτπὴ αἸβουρδηί]ἃ γ6} ἴῃ ἘΠΊ ΘΓΒΌΠΙ 

46. οοάϊουπι ἢ46 4ἰ1Π6 ᾿π 1665, αἴαιθ 15 Ἱπ ]οαν], απ] 11- 

ὈΙῸΒ. ΠΙΔΠΙΒΟΓρίο5. ᾿ρ56 ρογίγαοίανιί, δάιηοάππηι Πρ υ ἸΟ ΠῚ 

6556. νἱἀθαίιγ, Βα! 6 πὶ ΙΒ. 46 τοθιβ πΘπιῸ τϑοΐϊβ ρῬοίοβί 

᾿πΠἸοαγθ, αυᾶπη 4υΪ ΘΟΩΙΟ65. ἴρ56. ὁοπίυ!ους, ΕΠΡῸ νοῦ 
51. ΠῚ σοπίριβδοί ν ὶ πουὶβ ΔΘ ΡΠ β᾽σουιπι ΘΟ Ποῖ τι 

αΠ γ6] οο]]αίοβ ἃ θΈΚΚοτο ἤθη ἰπβρίοογθ, φᾶσιμι ἰἴὰ- 

οὐμάδπη ΠᾶπῸ ΟρΟΓᾶΠῚ ΠῸΠ ἡ οἰγθοίαββθμι, πθ αὐ νἱύο- 

ΓΟΡ ΟΠ 51556, (πο αὐ ΤῸ ΠῚ τηθᾶπὶ ΟΠ] {πᾶπ| ροβδοί Θοη- 

ἴογγο; 564 πππὶ ΟΡ 6. ἔποτῖτη Ῥγθὕπιπι [δοίιτιιβ, τηᾶρπο- 
ΡοῦΘ ἀυθιίο. ᾿χβίαμξ βᾶπθ σά ἴοθ 8. βα 5. πιῸ}Π] ΔΙοίαρην- 

ΒΙΘΟΥΙΠῚ, ᾿ΠΒΡΘΟΙ 111 αυ]άθπη οὐ Θχαπιϊηαί! ἃ ΠΟ ΚΚΘΓΟ, 

΄ασπη. ΟΠΊΠ65 “ποίᾳαοί ΤΟΡΘΡΙῚ Ῥοβδθηΐ ΠΌΡΟΝ ΤηΔΠτΒΟΓΙ- 

Ρίοβ. δοπαυϊγογοί, πθᾶπθ ἰδπιθὴ δ ἀρραγαίτιπη. Οὐ οιμηι 

Δα 11; 564. υἱ]ππὶ 6556. ποοϊθοίαπη ἢΪ5. απιο5. Δα ριυῖΐ 
ῬΓΔΟβ δ ΠΟ Θὴ Υἱχ Θχβρθοίαθις, (αἱ ΘΚ Κογαπὴ. πονθυ. 

(ηβνπιανι 14 πὰ ρον ΟΥ̓ ΑἸ 21}, νἱν} ἀοο ἰββίπη!, ἀΠΠ  Θμα: 

41 φαὰπ αὐ Ολράποιῦ Ατιβίοίθίοιπι. πλιὸ ]Ρ6 5. ({πᾺπ| 

ΒοκΚογια. οοάἸο65. ὀοηΐουγοί, πα] πιο ἸηγοηϊΓα Ρο- 

(υἱξ, «1 ΠΟΚΙΚΟ Δ ΠῸ5. γ6] βδαροταγοί ἁποίοναίο νοὶ] δ- 

αιάνοί ἦ). -- ΘΚΚΟΡῚ δυΐθπι ΘΟ 065. 51. ΠῚ ϊουπβοί 
ἄδπιο ἸΠΒΡΊΘΘΓ6, ἈΠΙΡ ἢ  ]Θπὶ ἀρ ραΓαΐπ5. ΟΥἸΠΟΙ μοίιη5- 

561 δῖῃθ. ἀ010 αἰ πδηίαπι ἀπρογο: 8664 ν ῦθον πἰ ρμοτ- 

ἰηθ οἷιιβ Ἀρραγδίηιβ τιϑι8 ἃ “65. ἀρ ΓΙ ροίπθυ, ΠΠ|6Ὸ 

ΘΠΪπι, τὖ οϑὲ ἴῃ Οἰπβπιοϊ τορῦυβ Ὀγονιίαί 5 ΒΕ ΠἸΟΒ1551- 

πηπ15, που πα 6. οΥ̓ΠΟ ΤΡ 6. ροίτι5. αἀἸνουβἰαΐθη. ὁοη- 

{ἰπϑπΐ, απᾶπι Ἰρδῖια ᾿Θο οπ5. ἀἸβογθραηί απ, Θὰ ν6] ΟμΊΠΪπῸ 

ΟἸΝ ν 6] βθπιθ] ΒΡ Ποα556. βαῖ 5. Παροί. ΠῸΟ οχ ρϑ- 

Ἂ) εἴ Ν. 7οη. 1μὲ|2. 1845. Νο. 212 54. 
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ποθ ἡ πδηίιπη ΡΟϑϑΙΐ 84] ἀρραγαία! ΒοκΚουίαπο Ττθη- 

ἀδ᾽ ΘΟ ΓΡΊαΒ (6515. οδί, αι 786 ΘΧΟΊΒΒΙ5. ΒΘ ΑΓ ΒΙἢἾ5. 60- 

ἀἰιωθας Πργοσαπι ἀθ δηΐπια οπββα ἃ Βοίκοῖο ΓΘΡΡογο- 

ταί ἴπ ργδϑίαιομθ ΘΠ] η15. δι υ. Χ ΧΙ 564. Θμιπιογὰ- 
νἱέ; ἃ6. πο ἢϊο, 4αθ πη ΘΡῸ Οχἤῖθι, ἀρραγδίιβ αὐ [1- 
Ῥτιπὶ .«4΄ ἀποίιβ. οί Βυδη 151} ΑἸ θη, 4] (6 5υπ|π 
ἴῃ ἀϑὰπι 6 ΘΘαϊεῖθιιβ [ναυτθηἰϊαπὶα 5.400 Θχοθυρβογαΐ, 

Βδηΐσηθ ΠῊΪΠῚ ῬΘΡπηϊδιί. δα δά ἴρβαπι ἰοχίμπι δπηθπήδη- 

ἄσπι ποάὰθ Πα πϑαὰθ μδθς δα! απηοπία πηιίππι δοπίιι- 

Ιογαηί. 

Ας πὸ ἴῇ ᾿ππ!οαηάα αυΐάθπη [ΙΡΥΟΤιΠῚ πιδπιβοιρίο- 
ταπι ΠᾺ6. πη] ππὶ ΠΗ Ὑἱάθοῦ ῥγοϊδοίασιιβ ἔπ]556. οοηΐο- 

το μ 5 ἄθπιο σΟαΙοῖθι5 ΒΘ ΚΚοραηῖβ. (δ ιαμηπᾶπι| ΘΉΪΠῚ 

ΘΟαἸθ65. 5105 πὸ ἀθβουρβι 116 πθο ἀθ δούππι 46. οχ- 
Ροβιπέ, ἰαπηθη αυ14 (6 115. ΠιαΙοαγι ᾿ρ50 ἰδχίι οὐ ἀρρᾶ- 

Γαΐ ΟΥἿ6Ὸ βαίβ ἀροῦίθ ἀθπηοηβίγαν! αίπιιθ ἴα οομηρτο- 

βανι, υὐ νἱχ ἀπὸ ἰοσο νυἱάθαίι ἃ Θπι5. πιήϊοῖο ἀἸ556η- 

Ενὶ ροββθ. Νιπήσιμη. ἰθτιπὶ ἀἄθο ριᾶοϑίαπίθηι. τί ΘΙΙΠῚ 

ἀπιοθη 5101 βυπηθγοί. θἰπιβάαθ ᾿θοί 0 Π65 {πουθέιπ ἀππηη 040 

ἴθυυὶ οπηπίηο ροβδθηΐ, θθκΚογιβ ἴῃ Νθίαρ ἢ  β᾽οῖβ Ἰην θη 

ΠΌΠ]Π πὶ. [πΐθὺ 605 δαΐθμ 641 Θχβίαηξ οἴ οο 5 ῬΓΔΘΟΙΡ Δ ΠῚ 

4αδηαπι διοίογαίθπι ΘΟ α1ο1 .4Ὁ νάθίαν {ει ῖ556: 586- 

Ῥίαθ. δηΐπὶ πὰπο ΠΡτιπη, (πᾶπ| τΠπ|πὶ 6 τ "15, ΒΘ αν 

ὁοπέγα ΘΟΠΒΘΠϑιΠη ΓΘ (ΠΟΓΙΠ ΟΠΊΉπι. ΝπΠξιπ ἰδ 6 ἢ 

αθοϑί, αὐ μὰς πργὸ Ῥίαπο δα άϊοίιβ 56: (ποα 51 δοουγαίθ 

ΟΠΊΠΒΠΊ 5ΟΓΙρίμιΓθ. ναιϊθίαίθπι ἃ θκκοῦο δποίαίαιη οοπ- 

τ] τ, πυ]ο Ῥ]αΓ65. ἰθοῸ 8. ἸηνΘΏΪ65, ΠῚ ᾿Θο ΟΠ πὶ οοά]- 

οἷ5 ΧΑ ἀἰἸδογθραπίθπι ἃ τ 15 Βργθυ θυ, ἐμππὶ ροϑϑι 

[ὉΥΡῚ, απ ΠῚ τι π15. πη Ππ|5. ΠΡΟΥῚ δποίονι ἴθι Ἰην 15 τος 

᾿Ἰ415. βϑουέαβ. δέ, ΑἸΙψυαπίο μ]π5 μιῆς Πρτὸ ἐριΐ Βραη- 

αἰβῖπιβ, 4] οἷπ5 ΡΟ ββίπηαπὶ δαοίου!ἐαΐθ πΐδιιβ ἐθχίππι δῖ6-- 
{ἈΡΠνϑιοογιπὶ σοπϑίϊιε. Ε τοί φαϊάθπι θ ΚΚοτιβ ἰδη- 
ἴατη δἱ ἴρτοὸ {Ἰθαθυα ποία: ᾿Ιοθὲ πη) δὲ δης(υϊίαία 

ἸΠ5]0}15. δὶ: οἵ δἰϊμιοί ᾿ἰθοίομθ5. τηδηἸθδίο γθΓὰ5 Ὑ6] τπη18 
Υ6] πίθου Ῥᾶιιοοβ βογγαυθυιέ, (ἈΠΊΘΠ. τΠΙ Υ ΘΓ βᾶ ΠῚ Θἴπι5. ναγῖθ- 



ΧΥῚΙ 

ἰαΐθπι ἰθοίοηἶ8 ΘΟΠΙραγαμ ἰδ οἾ 6 Ἀρρᾶγοί ἤΘ᾿ ΘὰΠῚ 6586 
[υυπ|5. ΘΟ 6 1οἸ5. ἀἸρη!αΐθιη, αὐ ἴῃ οἰτιθ γουρὰ ῬΟΒ515 ἴυγαγο; 

συ! χαρά ποη ἄδϑιπηί ἰοοὶ, ἩΡῚ Ἰπέθυρ ίβ. Ῥοίτι5. {αδηι 
ΒΙ ΠΡ Π1ΟΙ5. ΠΌΓΑΓΡῚΙ ΠΙΔΠῚΠῚ ΔΡΠΟΒΟΘΡ 6 {101 ν᾽ ἀθα}}5 (οἴ. Ρ. 984 
11, 980« 52, 995 16, 1000 27, 1001 33, 1003) 21, 

1008. 23, 1009. 20, 1012α 27, 1012)17, 1021« 13, 1024 

21, 10374 1. 2. 4|.). Ναοθββι πἀϊηθιη απαπήδπι Ἰπίθγοθ- 
ἄθγο σοάϊοὶ «ὁ οὐπὶ σομηπηθηίασῖο ΑΙΘΧδη αν] ἴῃ Οἷτι5 ΠηΔΓ- 

ΘἿΠ6. Βοιϊρίο, βΆΘΡ 15. ΠΈΠΙΠ ἘΪΡΙΠΊΘ 16. Ἰῃΐ6 56. ΘΟΠΙΌΓΓΘΙη 

ΒΌΒΡΙΘΑΑΓ, Π6Ο ἰΔη 6 ΘΟΥΕ φυ! αταπι 6 θὰ ΓΘ βίδίπθυϊπι. 

Τα ἀμπιπὰ ᾿ππ5. ΠΡν1 ΠάθΘ5. πϑιμιδα απ) οπληὶ ἀπ! αίο πὸ 

Θχθμηρίᾳ 5ζ, βΟῚ ἱπιρτοβαβθιίαν, αποα αἰϊαιιοί ἰοοὶβ, πρὶ 

ΒοΚΚοειβ δὶ πἰμηπιπι ν᾽ Ποίαν σοπἤβιιβ. 6556, δὶ συ]ραίδιη 

τ  ψαόσιιπι ΠΠγόσγιιηι βου ρίπτ8Ππ| τΘα]]. --- Ῥοβί οοάϊοοπι “40 

ΒοΚΚοτιβ οἱ οοπίμ!ς ἀΠΠΠ Θπ Ἰββίπηθ δὲ ργδθοῖραθ δά οοῃ- 
βιπρηάππι ἰεχίιιπι Δα Πθι 605. ΠΡΟ, ἴθ αυῖθι5 νουθὰ 

Αὐιβίοίθ!β γ6] Ῥγοὸ [Θπηπηδί]5. ΘΟΙηΠΠΘΗΪΑΡΙ βουιρία γο] οἴμπη 

σοι Θηίατο οοππποία δαηΐ ἐν} Πν, τασῖυ5 ἰαπη θη ἴῃ ἢ]5, 

4αάμ ἴῃ οο4. “40, ἀμῖπ5 ΠΡῪῚ Πά θα ᾿ην 115. στ "15. ΟΠΊΠΙ 5 

βϑοιίαβ δϑί, --- [)6 τρί ]5. ΠΠρτῖβ. Ρ] ασπ5 ΓΟ ΒΟΥ 
Π}Ὲὺ οχ Β}κκουὺὶ β]θμίιο νἱἀθίμν ᾿π Ἰοδη τη 6556; ΠαπΠῚ 

ΘηΪπῚ ἃ [ΗΠ ΠῸ 5815. ἈΠΊΡΙ.ΠῚ ΟΧχ 5. βουρίυτδθ νατ]οία- 

θη γροϑίϊίαπι, ροβίθα ἰηΐθγάτπιπι [Πθηπιπὶ 8, τᾶγο ΤΙ 05 
ΘΟΙΠΠΘΙποΓαίοβ. ν᾽ ἀθαμπηιδ, γϑἸβιμη!6. οί Βοκκογαμι ἀαιτὴ 

15. ΠΡῚῚ5. νἱχ αὐἰἀαιαμη. ἀποίου!αι]5. {θα θπάπι 6556. ἴη- 

6ΠΠΠσογοῖ, ρορουοῖββα ᾿θοίουιθιδ; ἃ ἴθ. τ ααΐῃ τϑοίθ 

ἸαἀἸοανουδ, πὸ οδί απο ἀιβιίθημιβ. --- ἴγιαο5 δυΐθπι 

Πρτὸ Κἰὶ οὐ 7, ᾳυδημηαιδμι πὰ} }ὰ ἴθγθ ἰα4θ ἸΏΒΙ ΘΠ 65 

διηΐ, ΡΘΙ ΟΠΠΠΘΒ ΔΙοιαρ  γβἰοοσιμι Πρτοα. ἀρ πίον οοπ- 
(1: ον θα Εἰ αὐ ἴῃ ΠΡ ΡΠ γβιοῖβ οχϊμηϊαθ, 1ἰ8 

δχίριιαθ δέ ἴῃ οί ρῃγ βίο Π6] ἢ), “παπηαιδηι πὰ Ἰῃ 
τηδυοῖηθ ΘΟΠ1ο15. ἀὐποίαία βιιηΐ, ραγίϊπι ποῃ Πρ] Πρ πη Α νἱ- 

ἀδηί; οαπὶ 60 ἰἰρτὸὺ ταὰ]οβ ΘΥΓΌΓΟ5. σοππηῖμπιθ5, 8664 

Ὁ) Κυίβομο, Εουβομαηροη [. Ρ. 291 ποῖ. 



ΧΥΠ 

]Π105. Ῥγαθίθυθα 5101 ργΌρΡΓΙΟ5. Παροὶ ἐοά. 7. Ομο5 Θά Ἰοο5 
ὨΘΒΟΙΟ ἂη Ριορίεγθα θχοιδβου βΌΚΚογιβ, ααϊὰ δα Πο5 [ϊ- 

Ργοβ {πὰ ῬΓΟΧίηΘ. ἈΘΟΘββῖβ56. ἀρραγοί, ὁχ {80 Αἰάϊπὰ οἱ 

ΓΟ 6. ἀϑάιθ δ θναμάβιαπι δα οπθ 5. Πυχϑυιηΐ. 

ἢδπςο ἴδθυθ θ556. βιποι!οσιπι ΠΡτόσταὶ πάθη οἱ δαοίο- 

υἸζαΐθ μη ΟΧχ ἴῃ50 ἀρραταίι ΒΚ Κουαπο ἰη 6] Πο αν; ἀοοα- 

ΤΑΓ5 βᾶη6. δὰ 46 τ αἰδβριίατο ροίθυϊς, (αὶ Π᾿ργῸ8 πιᾶ- 

ΠβουΡίο5 ᾿ρΡ56. ἄθῃιο Θχουϑβουῖ, 564] τηδηθ 1 ἰαπηθῃ 1|- 

ΙΔ, αυοα ἴῃ Τθοθηβθηο ἴθχία ογαὰν ββι πη οϑί, Θ΄ ὰ6 

ἰΐα Ῥυάθοθ 66 πητπὰ ΘΟ ἸΘΘηι ΤΙ 15, αὐ ΡτῸ ὁθρίο ἄπο 

ΒΑΡ ΟΡῚ Ῥοβϑιῖ, ἤθαι8 γ6ΓῸ αἰϊππὶ 6556, ααπ ΔΙΙΘ Ὁ] νοὶ] 

γοΥδΠῚ ν6] οουίθ ἀρ ογθ πὶ βουιρίπγαμη ΡΓαΘθθαί. (ᾶγο 
αδπι ἰΘ 6 Πη ΒοΚΚογιιβ 510] νἱἀοίαν ΒΟΙΊρ5ῖ55θ, πὖ ΠΡτοσγιηὶ 

δποίογαΐθ ἀοουγαίο ροπάογαία, ἰἁπηθη ἴῃ ΘΠ! θη ἃ Ου]β16 

Ιοεὶ ορίϊμμηα ᾿δοίοπθ βιπιπὶ πιᾶχιμηθ. ᾿ Ἰοῖπν ΒΘ ΘΓ ἴα, 

θδάθιη ἰθοα ορβογγαία ποὴ ἀπ 1αν] ᾿πἰθγάιιπη ἃ ΒΟ ΚΚΟΙ πὶ- 

ἀἴοῖο ἀἰββθηίγθ. [Ιἄσαθ 60 ΠηΔΟῚ5 ἴπΓ6 π]60 ἴδοογ 6 πὶ νἱ- 

ἄδραν, απ Δα ΠΡ γθι δ [Θρθπάμπιπι ᾿πἸοῖπὴ ἰθδίθϑ. π6- 

δ!θοίοβ ἃ θδβκκθῖο, δ ΠΠΌῚῚ5 τηδη ΒΟΥ ρ 5. ομηηῖθιβ Ιοσαρ]6- 

[ογο5, ἰηἰθυργοίθα. ἄἴθοὸ (ἀτάθοοβ, ρῬγάθοριθ Αἰθχαπάσιμπη 
ΔΡΒνο Ἰβίθηβθι. Η]5 δπΐηι ᾿πίθυ ρ ΘΙ θιι5. φαδηξιπη ΟμμηΐηῸ 
[461 {θη 5ἱΐ, 51 (15 ἀγίθπι οὐ ]οαπὶ ἰὼ Αὐϊβίοίθ! 

ΒΘΥΘΓΘ. ψο θεῖ Θχθρ θυ Θ, ΟΠ Ἶ1Π), ΘπΟ γι οϑί 46 ᾿ὰ στὸ 

᾿π ΠΟ πη}, ΘΟμΒΘΠδιι ἴα οδί ΘΟ ργοβραίιηι, τὖ ματα 6. 60 

αἀἰδρυίαγο μ1}}}} αἰμθαΐ; (παπίπμη ΑΙΟχαπμγῸ ΘΟ ΒΒ  Πλι1η} 
ἀοβθαίαν. ἴῃ διμθη δηκ 5 ΝΙΘίαρ 5165, θ] αν πη5. ΘΧθηι- 

ΡΒ. ἄοοὰὶ ἴῃ ()}}"5. οὐ. Ρ. 84 544ᾳ. Θιυοά 51 (15. ριὸ- 
Ῥίονγθα ἴᾳ βιιβοθρθιῖ οθθυθ, αὐ ᾿ρϑιπ ΔΙΘχαμ Ὁ ἰθχίμηι 
ὈΡΙᾳαΘ τοϑευδί, 15 14 πρὸ ῬΟΒΒΘ. [ἸΘῚῚ ὨΘαῚΘ6. γΘΓῸ 5] 

Ροββοί ἤθυὶ βυβοίαγιιηι 6556. τηοχ ἱπέθ Πρ οί, ΝΘααΘ. ΘΗΪΠῚ 

ὈΡΙᾳα6 ΑἸοχαπάθι. ἰδηι ἀπχῖθ Δα παθυοί νουθὶδ Δυϊδίοίο- 

[οἰδ, αὐ (παϊθη) ἰρ56. ἰθχίιαι Παβιθυῖ ὀογίο μοβϑιί οο- 

Θ,ΟΒΟΙ, Ῥγαθβουίϊμι αππὶ οἰϊδη} ἰππ|, αππηῖ ᾿ῃ5ὰ Δυϊδίο- 

(6115. νϑυθα 56. τϑίθυγθ ργοβέθίαν, βθπάθ νἱἀθαίαν. {Π06- 
ΓΥῚ 

Αυβίοι. ταδίαρὶι. εἀ4. Βοηῖ ΚοΪ. 1. 



ΧΥΠῚ 

ΓΠῚΒ ψΘΙΒα[Π5. 6556, τ ΘΟΠΒΘΗ ΔΠΘΙΠῚ δέ ὙΠ, 61 ΠΡΓῸΒ 

Δνιβίοίθθοβ. Ῥᾷθῃβ ἰοίοβ ΠΙΘΙΠΠΟΥΪα σοΙρΙ Θοἰογθίαν; οἵ 1η- 

ἰογάπιπι Ἰὰπὶ 1|}ὰ ἀοίαίθ νανϊϑίαίθπι βου ρίθγαθ ἐγ Πὰπ| [π|556 

ἴρ58. ΑΙθχαπάθι. διοίον οδύ; ἀθηῖαθ πὸ ἀδβιηί ἰοοὶ, αδὶ 

ΑΙΘχαπάου ᾿θοί θη θπὶ τηδηϊ ϑίο [[βὰπὶ βϑοιίαβ δι. ἢ). [{ὰ- 
46. ΔΙΟΧαπα 1 (οβἐπιοηῖπη ποθ μοίοδί ργὸ ἱπάϊοῖο υουῖ- 

ἴδί]5. Πα ΘΓ]: βυμηπη5 ἦ6. 586 ἴρβο ᾿πᾶρὸχ Αὐ]βίοί!οβ ουϊί, 

Θυϊα οπΐπι βθπίθηξαγιιπὶ το αϊγαΐ οὐ δὲ σοπϊππςίο, αὐ 

Ατιβίοίθίθαθ ἀἸοθμ] ταίϊοηὶ σομβθπίδπρθιμη 5ἰΐ, ᾿ἰογαία [6- 

σἴοπα οἱ αἸΠσθπτ ΟΡ Βουνοπθ ᾿ηνθϑιραηάιπι οϑί, τὖ 5 

ΠΟ ᾿ἰρβᾶπη Ανιβίοίθ!β τηδηιΠ, «(πιο η. 5. ] Δ 15. Ὁ] ΤΊ ΠῚ 5 

ΠΡτόσιπ. Π]ΘΠ 15. ῬΓΟΡΑΠΙ ΘΠῚ ἰοχίαβ. [ὈΥπὰΠῚ ΤΟΝ  π88. 

(απ ἰΘο ΘΠ (π|π| ΒΟΡΊθ γα ἴΆο1] 6. δἰέ, οθβουναγθ ἀΠ{Π }}- 

᾿Ἰππιη], δοάσϊο ον! πὸ θὰ δραυΐίογσου. (ὐηϊθοίαγαβ, δά 

485 Ἰηίθγάππη ογαΐ ΘΟη ποτ οπ άπ, ἴῃ ἰθχίαῃ. ποθ ΡΟϑΒα], 

ὨΪΒῚ ὙΡῚ οὐ πθοθββατῖὰβ δ πάχη 6. ῬΓΟΡΆΒΙ65. 6556. ο0η- 

Πάόγθμι, το 5. ἴῃ ἀρραγαίῃ ΟΥΠΟῸ ΒΙΘΉ Ποαν!; ΠΘῸ ὙΘΙῸ 

ὉΠ] ΠῚ γ6] σοηϊθοίαπο γϑὶ θγΔθίθυθ 15. 4118. ἰθοίιο- 

ἩΪθὰ5 ἃ ἰοχία οκΚκουίαπο τϑοθϑϑὶ, ΠΪΒῚ ὉΠῚ τὸ οίϊαπι αἱ- 

αα6 οἔϊαπη ΘΟηβΙ ἀθραΐα ὨΘΟΘΑΒΆΡΙΟ 14 ΠΟΡῚ ΤῊ] ρογϑια- 

5Ι556Π). ΔΌΡΘΓΘΑΒΘ. ΡΘΡΠαία, Ἃπᾶ6 ΘαΠουθ.. [ΠΟΙ ΟΓ Θ πα 

οἱ [ογίαββθ διιἀδοίουθπ τα αϊγαηΐ, Παὰα ἸσπΟΓΟ: ἸΠΓΘΡΙΠῚ 

ΤΠΔΘΠΟΡΟΙΘ ορίο τί πιθὰ πὰς θά πίοπθ ἀπ δὰ τϑοίπιβ 
᾿πἰ6 Πρ θπάππη ἀἸ ΠΟΙ ΠΠΠπγππὴ. ΑὙ]βίοίθβ. Πθσιὴ Θομία 1556 

ΤΠ ΠΟ θυ. 

)ιλο ἀΡΠΐπο ἃππὶ δυπί, αππιπὶ ΘΟηΐθοία ἰὰπη ΟΥΙ]Οὰ 

᾿υΐπ5 ΘΠ ΠΟ ΠΙ5. ραγίθ οσοιραίιβ ἔπη ΠΠΑΧΙΠΊΘ. ἴῃ ΘΟΏΒΟΙΙ- 

Βϑηάα ᾿πἰθυρυθίαδίοηθ, υἱσπὶ «οἰ Ἰβδίπηαμι, Α{ἐ. ϑοθεσου- 
ἰδ) μην ἴπν ΘΔ} 15. οἱ Θχρ! !οδη 415 Δ οί βιοῖβ Ατιβίο- 

[6 }15 ΟΡΘΙ ΠῚ ῬΟΒυΪθ56. οἵ ΔΠ}0 155] Π]8 ΠῚ. ΘΟΡΠῚ ΘΕ ΠΠΟΠΘΙῚ 

ΡΓΟΡΘα ΘΠ) ΘΠΠΙΒΒΙ ΠῚ 6556. 6. Οαία!οοῸ ΡΙΒΠΟΡοἰάγιπι οο- 
σπον!. [δα 6 πθ δοία ἃρθιθηὶ Θχϑρθοίαπαιηι μια) ΠῚ, 

ΡΟ ΘΠΞΡ: 09 Ἐ7ῚῚ 



ΧΙΧ 

ἄοπος οἃ απο ῥτοά!πββοί, αὖ 51 θὰ δι σογο νἱάθρο- 
[ὰτ΄, Τηθαπὶ ΘΟΠΒΙ ας ΤΙ βϑπηὶ ἰλοθύθπι. πάθη Ἰμθιηίθ 

Ποὺ ἅπηοὸ ἄπο ΕΠ Θο] ουαπαθ θα ΠΟ Π15 νο  απηϊπα, αιΔ6 

ἰοχίππη. οὐπὶ ἀρραταία ΟΥἸ6Ὸ. οἵ ὙΘΥΒΙΟΠΘ ΠῚ ὙΘΙΠΔΟΙΪΆΠῚ 

ΟΠ Ιποηΐ, [ἢ ΠΊΔΏΤΙ5. ΠΙΘὰΝ5 γΘΠΘΙ ; (πᾶ (1ῸΠ| ΡΘεϊα- 

ΒίγΆββθιη, τῷ ΕἸ] σθηΐοῦ ρουρθηβα, ᾿πέθ! Πσοσθ τὴ] νἱάο- 

βᾶγ, δἰϊαπι ρμοϑί ΟΠ Θρ ΘΓ ἸΔΠᾶΠ). ΟρΘΓαπ ΠῸἢ (ΘΓ {πη 

ΘΠ ΠΟ πα. πηθαᾶθ πϑῖπῃ. Εἰοηΐπι Δ Πνν θρίθγιι ἀασπῃ [Ρο- 

Κουϊδπιπὶ ἀρραγαίμμη οὐ 'ρ56. ἰοίμπι ἰγηβίουτοί οἱ β'π}}}} 

αἴθ. ΘΡῸ [δ θυ Ἂπι Γαΐ η 6 δυροΡθί, ἰθχίμππη ΒΚΙΚΚουϊ πιιπ 

Ἰπίθοτιηι, 6. αἰβιηοοπθ αυ] 6 πὶ τπιδιιαπη πηπίαία, τ6- 

{πηι ; οὐ (αδην]5 οὐ Θὰ5 ΘΠΙΘΠΠΔΙΙΟΠΘ5, (1ὰἃ8 ΘΡῸ ἴῃ 

ΟΡ βθῦν. οὐἱέ. ργοροβαθγαμπ θἰθτάβαιθ ρΓΟ Ραμ αθ. ὀθηβογοί 

οἵ ΟΠΙΪη0 ΟἸΓΟΙΐο ΘΔ ΡΠ ΘΗ 5. ΙΟΟΙ5. 56. ΘΙ Π αίαγιιη 

βου ρίαταμη πη ψυϊραίδπ ΡΟ] Θγοίαν (ρτδοῖ, Ρ. 1), (ὰ- 
ΤΠΘἢ ΠΘΩ6 ἴῃ ἰθχίμ πρα6 ἴῃ ἀρραγαίιι ΟΥΠΟῸ ν6] 5185 

γ6] πηθὰβ γ6] [οὐ ἀθηϊμιθ ροϑί θυαπάϊβιιπ οἱ 6Κ- 

Κοιιπὶ ὙἸΓΟΙΊΙΠῚ ΘΠΠΘΠΠἈ(ΙΟΠη65. ΒΡ Ποανΐ, 564 ΟΠΠΠ65. ἴῃ 

ΘΟΠΙΠΙΘΠἔΆΡ ἢ τοίθραν. Βαγμ. ἀρίθ ᾿οΟ ᾿πϑί{π|586 

ΟΠ νυ ΘρΊθυιη, τ Θμηθηἀδίομ θαι ἰθχίμβ Δ ἴρδο ἰθχία ἐ1- 

γο]]ογοί Ἰἰθοίογθδαιθ ἐορογοί, θοῦ ᾿ρθὰ πηοο Ατὶβίοίο!β 

γοῦθα ἰθρογο νϑ]!θηΐ, Θομηπηθηαγ ΔῈ ΓΘ. οἱ ΘΧχ ΘΟΠΘη- 

ἴατῖο θιηθηἠ λίγοι (Θχίππι ΟΠ α6 ΓΘ, ἴδοι! ροίοϑβί τηΐ6]- 

πρὶ ἢ): ᾿άαθ αιπη ᾿ρθὰ θα ΠΟ. πηθᾶ6 ταί] ἃ δαῆννθο- 
ἰϑτίδηα δἰ πδηΐιπι αἰἸβουθραγοί οὐ ᾿Θο θη πὴ τπιϑ}} ΠΙΔΘῚΒ 

Δοσοιημηοάαία νἹ ογοίαγ, πὸ (ΙΓ ΑΥ1 Θἂπιὶ οἰϊὰπι Ροϑί 

ΣΝ ΟΠνν Θρ] Δ μδ ΠῚ ὙἹΓΌΓπ ἀοοίοτιμι) ἰπ]1ο]0 ΒῈΡΊΟΘΓΘ. 

Θυοά ἀαππι ΘΟμϑΕ  πϊβϑθπὶ οὐ πος αα! 48 πὶ ψο]ιπιθ ἴδ Πὶ 

ΟΡΘΡΙ5. Θχοιάθηάιπι {γα 1 41556Π|, θυ ργο δοῆννορ:- 

ἰϑυϊαπᾶθ θα ]οηβ γοϊιμηθη, ὅπ0 ΠΠΡΓῸΝ ῬΙΊΟΓΘ5. (πα πΈ 6 

4- 2 {|υβίτανιί. θΘιιθιμ. Θομπηπιθηίαγίπι ἀΠΠΠσθηΐθι, αὖ 

ἢ) ὕὉϑονῖαβ φαϊά 46 δὰ τὸ οὖ ἀδ ππίγογβα δα! ἴομθ πιά οαπάσμ μα- 
ἴάγθιη Ἔχροϑαὶ ἴῃ Ν, ὅθη. [1|2. 1847. Νο, 248 ---251. 



ΧΧᾺΧ 

Ρᾶν οὐαί, ροϑγβογιίαίιβ, {αππὶ δ ΘΧρ] Ομ α5. Ατϊβίοί } 5 

βϑῃΐθηίαθ. τη] οἱ ἀοοία οἱ δοιίθ ἀϊβρυίαία νι άθγθηι, 

ἴῃ ἰοχίιϑ ἰάπηθ. Θπηθη αίϊοηθ Ὡ1}1} ἸΠγΘΩΙ ΗΒ αποά νοὶ 

οὐσαραίμππι οϑβϑί ἴῃ 5 υνα ΠΟ θι15. ΟΥΠΟΙ5, γ6] βουιρίαμ 

Θχοιϑάιηνθ ἰῃ ἢοΟ Πη60 δρραγαίιι, νοὶ ἀθηϊαιθ {πο ρῖτὸ- 

Ῥαγο ἀπ αι πη. 

ΟΙΡΟΡαπῚ δίοιίηϊ πθηϑο Π)ΘΟΘ ΓΙ ἃηηὶ 1847. 



ΦΜΣΤΟΤΕΖΟΥΣ 

Ν. 1 ΤΩ͂. ΤᾺ. ΦΥΣΊΏΊΚΟΑΙ 

Αὐβίοι. τηθίαρῃ. εα. Βοηῖΐι Υ0]. 1. εἰ 



Ὑ ΑΎ τον δας 



Δ. 

8 Π. ἄάντες ἄνϑρωποι τῷ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει. σημεῖον δ᾽ 9806 91 
ἡ τῶν αἰσϑήσεων ἀγάπησις" καὶ γὰρ χωρὶς τῆς χρείας 

ἀγαπῶνται δι’ αὑτάς, χαὶ μάλιστα τῶν ἄλλων ἡ διὰ τῶν 
ὀμμάτων. οὐ γὰρ μόνον ἵνα πράττωμεν, ἀλλὰ χαὶ μηϑὲν 
μέλλοντες πράττειν τὸ ὁρᾶν αἱρόμεϑα ἀντὶ πάντων ὡς εἰπεῖν 20 
τῶν ἄλλων. αἴτιον δ᾽ ὅτι μάλιξςα ποιεῖ γνωρίζειν τι ἡμᾶς 
αὕτη τῶν αἰσϑήσεων καὶ πολλὰς δηλοῖ διαφοράς. φύσει 

μὲν οὖν αἴσϑησιν ἔχοντα γίνεται τὰ ζῷα, ἐκ δὲ τῆς αἰσϑή- 

σξως τοῖς μὲν αὐτῶν ἐκ ἐγγίγνεται μνήμη, τοῖς δ᾽ ἐγγίγνε- 
ται. καὶ διὰ τοῦτο ταῦτα φρονιμώτερα χαὶ μαϑητιχώτερα 980} 51. 
τῶν μὴ δυναμένων μνημονεύειν ἐςίν. φοόνιμα μὲν ἄνευ τ 
μανϑάνειν, ὅσα μὴ δύναται τῶν ψόφων ἀκούειν, οἷον μέ- 
λιττα, καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἄλλο γένος ζῴων ἐςίν" μανϑάνει 
δ᾽ ὅσα πρὸς τῇ μνήμῃ καὶ ταύτην ἔχει τὴν αἴσϑησιν. τὰ 25 
μὲν οὖν ἄλλα ταῖς φαντασίαις ζῇ καὶ ταῖς μνήμαις, ἐμ- 
πειρίας δὲ μετέχει μιχρόν" τὸ δὲ τῶν ἀνϑρώπων γένος καὶ 
τέχνῃ χαὶ λογισμοῖς. γίγνεται δ᾽ ἐκ τῆς μνήμης ἐμιπειρία 
τοῖς ἀνϑρώποις" αἱ γὰρ πολλαὶ μνῆμαι τ αὐτῇ πράγμα- 
τος μιᾶς ἐμπειρίας δύναμιν ἀποτελοῦσιν. χαὶ δοχεῖ σχεδὸν 981α 

ἐπιξήμῃ καὶ τέχνῃ ὅμοιον εἶναι ἡ ἐμπειρία. ἀποβαίνει δ᾽ 

980α Τιι. 4 Ε 49, α τὸ μεῖζον Ἀ]ευῖχαο, α μεῖζον ᾧΙ 1, μεῖζον α Τ᾿, ἃ 

μέγα Εδι ] “8. ἑαυτάς Αὐ ΠΑΕα5. [ 25. ϑέλοντες ΠΕΡ, 1 26. τι οτὰ 

ΕΑ45ἘὉ Γ. | 28. τῆς αἰσϑήσεως] ταύτης Εὐῃῦ6. | “9. δ᾽ ἐγγίγνεται Αὐῃῦὲ 

οἴ τος δ: βεῖουὶ δὲ γίγνεται. 

980) 21. ταῦτα φρονιμιώτερα 415) ΑἸοχ: δοιοτὶ δὲ Αϑοῖ οἵ βμὸὶ (5 

τὰ μὲν φρόνιμα. 1 καὶ μαϑητικώτερα “15 ΑἸοχ, τὰ δὲ μαϑητικώτερα Εἰ 

ΒΕ Αςο] φομὸὶ 47: εοιουὶ τὰ δὲ μαϑηματικώτερα. 22. μὴ οτὰι Κ. | 

μὲν] μὲν οὖν 1, ] 28. δύναται ΑἸ ΠΡΕδ: ςοιοτὶ δυνατὰ. [ 24. κἂν 6. ] 25. 

ὅσα] ὃ Αὐ δ, 1 στ. χαὶ οπι 5. 

9814 2. ὅμοιον εἶναι ἐμπειρία Η4}", ὅμοιον εἶναι καὶ ἐμπειρία 45, 

καὶ ἐμπειρία ὅμοιον εἶναι Ηδ. 
ὯΝ 



1 

2 

ζῶν] 

Π] 

0 

4 Α΄ 1. 9381 α. 

ἐπιστήμη καὶ τέχνη διὰ τῆς ἐμπειρίας τοῖς ἀνϑρώποις" ἡ 4 
μὲν γὰρ ἐμπειρία τέχνην ἐποίησεν, ὡς φησὶ Πῶλος, ὀρϑῶς 

λέγων, ἡ δ᾽ ἀπειρία τύχην. γίνεται δὲ τέχνη, ὅταν ἐκ 

πολλῶν τῆς ἐμπειρίας ἐννοημάτων μία χαϑόλου γένηται 
περὶ τῶν ὁμοίων ὑπόληψις. τὸ μὲν γὰρ ἔχειν ὑπόληψιν 
ὅτι Καλλίᾳ κάμνοντι τηνδὶ τὴν νόσον τοδὶ συνήνεγχε καὶ 
“Σωχράτει καὶ χαϑ' ἕχαξον οὕτω πολλοῖς, ἐμπειρίας ἐστίν" 

τὸ δ᾽ ὅτι πᾶσι τοῖς τοιοῖσδε χατὶ εἶδος ὃν ἀφορισϑεῖσι, 

κάμνουσι τηνδὶ τὴν νόσον, συνήνεγκεν, οἷον τοῖς φλεγματώ- 

δεσιν ἢ χολώδεσιν ἢ πυρέττουσι χαύσῳ, τέχνης. πρὸς μὲν 
ὃν τὸ πράττειν ἐμπειρία τέχνης ὀδὲν δοκεῖ διαφέρειν, ἀλλὰ 

χαὶ μᾶλλον ἐπιτυγχάνοντας ὁρῶμεν τὸς ἐμπείρος τῶν ἄνευ 

τῆς ἐμπειρίας λόγον ἐχόντων. αἴτίον δ᾽ ὅτι ἡ μὲν ἐμπειρία 
τῶν χαϑ' ἕχαςόν ἐςι γνῶσις, ἡ δὲ τέχνη τῶν χκαϑόλϑε, αἱ δὲ 
πράξεις καὶ αἱ γενέσεις πᾶσαι περὶ τὸ χκαϑ' ἕκαστόν εἰσιν" 
οὐ γὰρ ἄνθρωπον ὑγιάζει ὁ ἰατρείων, πλὴν ἀλλ ἢ κατὰ 
συμβεβηκός, ἀλλὰ Καλλίαν ἢ «Ξωχράτην ἢ τῶν ἄλλων 

τινὰ τῶν ὅτω λεγομένων, ᾧ συμβέβηκε χαὶ ἀνϑροώπῳ εἶναι. 
ἐὰν οὖν ἄνευ τῆς ἐμπειρίας ἔχῃ τις τὸν λόγον, καὶ τὸ χα- 
ϑόλϑ μὲν γνωρίζῃ, τὸ δ᾽ ἐν τότῳ καϑ' ἕχαςξον ἀγνοῇ, πολλά- 
κις διαμαρτήσεται τῆς ϑεραπείας" ϑεραπευτὸν γὰρ τὸ χαϑ' 
ἕχαστον μᾶλλον. ἀλλ᾽ ὅμως τό γε εἰδέναι χαὶ τὸ ἐπαΐειν 
τῇ τέχνῃ τῆς ἐμπειρίας ὑπάρχειν οἰόμεϑα μᾶλλον, καὶ σο- 
φωτέρους τοὺς τεχνίτας τῶν ἐμπείρων ὑπολαμβάνομεν, ὡς 

κατὰ τὸ εἰδέναι μᾶλλον ἀκολουϑοῦσαν τὴν σοφίαν πᾶσιν. 
τῦτο δ᾽, ὅτι οἱ μὲν τὴν αἰτίαν ἴσασιν, οἱ δ᾽ ὄ. οἱ μὲν γὰρ 

8. δι ἐμπειρίας ᾧ. 1 τοῖς ἀνθρώποις οτὰ «16. [ 4. ὀρϑῶς λέγων οτὰ 44 

1)}. | 5. ἡνίκα ἐκ πολλῶν νοημάτων τῆς ἐμπειρίας ΗὉ. | 6. μία καϑόλου 

4})ῦ: ςοιοτὶ χαϑόλου αία, οἱ Ηϑ «]ἀοπὰ μᾶθο νουρθα ροϑὲ ὁμοίων Ῥομῖ. | 

8. νοσοῦντι Ηὖ. ] τὴηνδὲ Πα τόδε 45). 9. σωκράτη ΕἾ, Σωχράτῃ 

α8. ] πολλῆς Π)ύα8. 1 το. δέ τι Ε΄. ] εἶδος ἐναφορ. ΒΡ. } τι. τήνδε ΑΙοχ 

α8.] οἷον --- 12. καύσῳ οπι 411). ] 12. πυρώδεσι Τ' [ 18. δοκεῖ διαφέρειν] 

διήνεγχεν ΑΡΠΥις, οι Ηδ. 1] 11. ἐπιτυγχάνουσιν οἱ ἔμπειροι Αὐδύς. 

16. ἕχαστώ σας. 1 11. γεννήσεις δ. | τὸ] τὰ 56}1ο] ΑΙ", ἴουνι. σδθοιο. | 

18. πλὴν οπα ΑὐΠΛΗύς. 1 το. ἀλλὰ] ἀλλ᾿ ἡ Ὠ.]} σωχράτη ἘΠ. τινα τῶν 

ἄλλων Τ΄ 1 20. τῶν ἀπῖος οὕτω «ἃ ΠΟΤ}. ] καὶ «44 4121) οἶνος 1ἢ, 

απ οοίοτβ οἵ ΑΙὸχ ομπτοπάππιν νἱάοιαν. | 21. ἔχον Ἠκ ἔχευ Εὖ. Ι τὸν οἱὴ 

ΔΗ . 1 τὸ οτὰ . [ χαϑόλου μὲν} μὲν καϑόλου Πδν. 1 22. γνωρίζει κα 

1. 1 τούτῳ] αὐτῷ α 8. } 24. μᾶλλον οπι «450. | τὸ οπι 7. | 26. ἐμπειρι-- 

χῶν Εἰ. 1 28. μὲν χης γὰρ οπι Κ. 



41. 951. ῦ 

ἔμπειροι τὸ ὅτι μὲν ἴσασι, διότι δ᾽ ἐκ ἴσασιν" οἱ δὲ τὸ διότι 
καὶ τὴν αἰτίαν γνωρίζϑσιν. διὸ καὶ τοὺς ἀρχιτέκτονας περὶ 
ἕχαςξον τιμιωτέρες χαὶ μᾶλλον εἰδέναι νομίζομεν τῶν χει- 
ροτεχνῶν καὶ σοφωτέρους, ὅτι τὰς αἰτίας τῶν ποιουμένων 
ἔσασιν, τὲς δ᾽ ὥσπερ χαὶ τῶν ἀψύχων ἔνια, ποιεῖν μέν, ὁκχ 
εἰδότα δὲ ποιεῖν ἃ ποιεῖ, οἷον χαίει τὸ πῦρ. τὰ μὲν οὖν 
ἄψυχα φύσει τινὶ ποιεῖν τότων ἕχαξον, τὰς δὲ χειροτέχνας 
δι ἔϑος, ὡς οὐ χατὰ τὸ πραχτιχὸς εἶναι σοφωτέρους ὄντας, 

ἀλλὰ χατὰ τὸ λόγον ἔχειν αὐτὸς καὶ τὰς αἰτίας γνωρίζειν. 
ὅλως τε σημεῖον τ εἰδότος τὸ δύνασϑαι διδάσκειν ἐςί, χαὶ 

διὰ τὅτο τὴν τέχνην τῆς ἐμπειρίας οἰόμεϑα μᾶλλον ἐπιςή- 
μὴν εἶναι" δύνανται γάρ, οἱ δὲ οὐ δύνανται διδάσχειν. ἔτι 
δὲ τῶν αἰσϑήσεων ὀδεμίαν ἡγόμεϑα εἶναι σοφίαν" χαίτοι χυ- 

ριώταταί γ᾽ εἰσὶν αὗται τῶν χαϑ' ἕχαςα γνώσεις" ἀλλ᾽ οὐ 
λέγουσι τὸ διὰ τί περὶ οὐδενός, οἷον διὰ τί ϑερμὸν τὸ πῦο, 
ἀλλὰ μόνον ὅτι ϑεριιόν. τὸ μὲν οὖν πρῶτον εἰκὸς τὸν 
ὁποιανοῦν εὑρόντα τέχνην παρὰ τὰς χοινὰς αἰσϑήσεις ϑαυ- 

μάζεσϑαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, μὴ μόνον διὰ τὸ χρήσιμον 
εἶναί τι τῶν εὑρεϑέντων, ἀλλ᾽ ὡς σοφὸν καὶ διαφέροντα τῶν 
ἄλλων. πλειόνων δ᾽ εὑρισχομένων τεχνῶν, καὶ τῶν μὲν 
πρὸς τἀναγκαῖα τῶν δὲ πρὸς διαγωγὴν ὀσῶν, ἀεὶ σοφωτέ- 
ρὲς τοὺς τοιούτος ἐχείνων ὑπολαμϑθάνομεν, διὰ τὸ μὴ πρὸς 
χρῆσιν εἶναι τὰς ἐπιστήμας αὐτῶν. ὅϑεν ἤδη πάντων τῶν 

τοιούτων χατεσχευασμένων αἱ μὴ πρὸς ἡδονὴν μηδὲ πρὸς 
τἀναγχαῖα τῶν ἐπιξςημῶν εὐρέϑησαν, χαὶ πρῶτον ἐν τόὅτοις 

τοῖς τόποις ὅπερ ἐσχόλασαν. διὸ περὶ Αἴγυπτον αἱ μαϑη- 
ματιχαὶ πρῶτον τέχναι συνέξςησαν᾽ ἐχεῖ γὰρ ἐἀφείϑη σχο- 

29. τὸ απο ὅτι ὁπὶ Εἰ. [ 31. τιμιωτέρους μᾶλλον καὶ μ. Ὑ' 

θ8{ὺ 1. ὅτι} ὁδὲ 5. } 2. τοὺς ΕΤΉΗΜΕ δὺς “Ὁ (ρν δηΐπὶ οὶ 2)" 

Πὰς τοὺς --- 5. δι ἔϑος οὐ), τῶ 5.86: ἐοιουῖ οὗ, 1. 2. οἱ 8. ποιεῖν Εἰ Γῆα 

Αὐι:ῦ: ςοιονὶ οἵ ο ποιεῖ. Ι 3. εἰδότυ ρν 3, εἰδὼς τς δ, | ἃ ποιεῖ αἀ4 ΕΗ“ 

Εδὲ εἰ τε Α4ὅ. }] 4. ποιεῖ Εἰ]. 1 οἱ δὲ χειροτέχναι ἐ. [ 5. ἔϑους ΑὐΒῥε.] 

(5. γρ. ὄντας τινάς. [ 6. τὸ] τὸ τὸν 1)29ε, τὸ τινὰ Η, τὸν 5.85. 1 ̓ αὖ- 

τοὺς ἔχειν Αὐ!)ύς. 1 τ. τε] δὲ 4Ὅ.. ] εἰδότος] εἰδότος καὶ μὴ εἰδότος ΕἸ: 

ΘοτονῚ (ρτδθίου ΟΤΑ5Π9) εἰδότος καὶ. [ ἐστίν" καὶ διὰ τοῦτο] νομίζομεν," 

διὸ Α61)ὐς. 18. ἡγούμεθα 419}2)5ς. [ τ. λέγει ΗΠ“ Εἰ}. τ8. ἀλλὰ -- ϑερ- 

μόν οτὰ Αι 1] τὸ ΑΒ! Αςο!: δοιου εἰ οὖ τὸν. [ 14. εὑρίσκοντα ἘΠ .] 

παρὰ ΕΘΤ ΑΕΗ Ας6}: εοιουὶ περὶ. 1 19. ἐχείνων τοὺς τοιούτους ἢ“ 

Ε΄. ὑπολαμβάνεσθαι ΕΠ. 1 “1. αἱ] ὅσαι 4ὅε, αἱ 5.8}. 1 22. ἐν αὐὰ 

ΕΘΗ ΕΔ, 1.28. οὗπερ] οὗ πρῶτον 4ὁ οἱ τὸ ἔ 1.21. τέχναι οἵη 14 

δι 1 ἀφείϑη Ε5ΤΗΜΑΛμ’, ἐφείϑη αἰ νυϊρο ἠφείϑη. 
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60 ΑΓ[ΔΓ ἃ. 982α. 

95 λάζειν τὸ τῶν ἱερέων ἔϑνος. εἴρηται μὲν ὃν ἐν τοῖς ᾿Ηϑιχοῖς ὁ 
τίς διαφορὰ τέχνης καὶ ἐπιξήμης χαὶ τῶν ἄλλων τῶν ὁμο- 
γενῶν" οὗ δ᾽ ἕνεχα νῦν ποιόμεϑα τὸν λόγον, τοῦτ᾽ ἐξίν, ὅτι 
τὴν ὀνομαζομένην σοφίαν περὶ τὰ πρῶτα αἴτια καὶ τὰς ἀρ- 
χὰς ὑπολαμβάνδσι πάντες, ὥςε, χαϑάπερ εἴρηται πρότερον, 

80 ὁ μὲν ἔμπειρος τῶν ὑποιανὃν ἐχόντων αἴσϑησιν εἶναι δοχεῖ 
σοφώτερος, ὁ δὲ τεχνίτης τῶν ἐμπείρων, χειροτέχνϑ δὲ ὁ ἀρ- 

ϑδ2α χιτέκτων, αἱ δὲ ϑεωρητιχαὶ τῶν ποιητιχῶν μᾶλλον. ὅτι μὲν 

οὖν ἡ σοφία περί τινας αἰτίας χαὶ ἀρχάς ἐστιν ἐπιστήμη, 
δῆλον. 

2 Ἐπεὶ δὲ ταύτην τὴν ἐπιστήμην ζητοῦμεν, τοῦτ᾽ ἂν εἴη 
5 σχεπτέον, ἡ περὶ ποίας αἰτίας χαὶ περὶ ποίας ἀρχὰς ἐπι- 

ςήμη σοφία ἐςίν. εἰ δὴ λάβοι τίς τὰς ὑπολήψεις ἃς ἔχο- 

μὲν περὶ τῇ σοφϑ, τάχ᾽ ἂν ἐκ τότο φανερὸν γένοιτο μᾶλ- 
λον. ὑπολαμβάνομεν δὴ πρῶτον μὲν ἐπίξασϑαι πάντα τὸν 
σοφὸν ὡς ἐνδέχεται, μὴ καϑ' ἕκαστον ἔχοντα ἐπιστήμην 
αὐτῶν" εἶτα τὸν τὰ χαλεπὰ γνῶναι δυνάμενον χαὶ μὴ 
ὁῴδια ἀνθρώπῳ γινώσχειν, τοῦτον σοφόν (τὸ γὰρ αἰσϑάνε- 
σϑαι πάντων χοινόν, διὸ ῥῴδιον, καὶ οὐδὲν σοφόν)" ἔτι τὸν 
ἀχριβέξερον χαὶ τὸν διδασκαλικώτερον τῶν αἰτίων σοφώτε- 
ρον εἶναι περὶ πᾶσαν ἐπιξήμην. χαὶ τῶν ἐπιςημῶν δὲ τὴν 

ι5 αὑτῆς ἕνεχεν χαὶ τοῦ εἰδέναι χάριν αἱρετὴν οὖσαν μᾶλλον 
εἶναι σοφίαν ἢ τὴν τῶν ἀποβαινόντων ἕνεχεν, καὶ τὴν ἀρ- 
χιχωτέραν τῆς ὑπηρετούσης μᾶλλον εἶναι σοφίαν" οὐ γὰρ 
δεῖν ἐπιτάττεσϑαι τὸν σοφὸν ἀλλ ἐπιτάττειν, καὶ οὐ τὅτον 

ἑτέρῳ πείϑεσϑαι, ἀλλὰ τότῳ τὸν ἧττον σοφόν. τὰς μὲν ὃν 

{ 

26. τῶν μοϑὲ ἄλλων οτὰ Πα. ] 21. οὗ δ᾽] ὧν οὖν Εὖ, 1 νῦν] καὶ νῦν Πα 

Εὖ, χὰ Εϑι 29. ὥστε] διὸ “4. 30. ὃ μὲν ΕΟΤΑ͂δ: οοιοιῖ ὅτι ὃ μὲν. 

ὁποιαντινοῦν ΕἸ ΤΗΝ ΒΟΕς, 1 81. δὲ οτὰ 8. [ ὃ ἀρχιτέκτων “15 εἰ τε ΕΝ 

ΑἸοχ δ: δοιου οἱ ὁ ὁ οτι. 

9824 1. οἱ δὲ ϑεωρητιχοὶ ὃ δὲ (5. γρ. [] 2. ἀρχὰς χαὶ αἰτέας 5.46 

Ηδε. 1 4. δὲ] δὲ καὶ Τ΄ [.6. ἡ «44 ΕΤΉ“ 46 Ἐῥᾳ. ] ποίας αἰτίας καὶ ποίας 

ἀρχάς 51:, ποίας ἀρχὰς καὶ ποίας αἰτίας ΗΙα, ποίας ἀρχάς Α. ] 6. ἐστὲ 

σοφία 4. 1 δὲ Ηκ«. ] τις] τίς τε 5. ἔχομεν ΤΑΔΕ ΕΗ δὲ ΑἸοχ: οοιουῖ 

εἴχομεν. 1 τ. τοὺς σοφοὺς 44. ] τούτων ΠΕ}. Ι γένηταν Ηδ.} 8. μὲν οι 

ΗἩαΒθΕ, 1 πάντα 4416 ΑἸοχ: οοἰονῖ μάλιστα πάντα. [ 10. τὸν οπιὶ κα, [ τὰ 

οπι αἦδι [11. τὸ -- 12. σοφόν ον ΤΠ οἱ με Εἰ, 118. τὸν μοϑὶ καὶ οπὶ 

ΗκΑὐ}ῦ. 1 σοφώτερον] βαρτογίομι ἱ. 1 15. ἑαυτῆς Αι. 1 μᾶλλον οτι Ηα οἱ 

ρυ Εὖ. 1 1τ. εἶναι οπὰ α{ὐ6. [ 18. δεῖν] ἄδοοξ ἱ. 1 τὸν οἵη Ρ' Εἰ. | οὐκ αὐὖ- 

τὸν Α8 εἱ τὸ Εἶὖο. Ι 19. τέϑεσϑαι ΡΓ 46, 



4 2. “982. 7 

ὑπολήψεις τοιαύτας χαὶ τοσαύτας ἔχομεν περὶ τῆς σοφίας 20 
ν καὶ τῶν σοφῶν. τότων δὲ τὸ μὲν πάντα ἐπίξασϑαι τῷ μά- 
λιστα ἔχοντι τὴν καϑόλου ἐπιστήμην ἀναγκαῖον ὑπάρχειν" 
οὗτος γὰρ οἷδέ πως πάντα τὰ ὑποχείμενα. σχεδὸν δὲ χαὶ 
χαλεπώτατα ταῦτα γνωρίζειν τοῖς ἀνθρώποις, τὰ μάλιςα 

χαϑόλο" πορρωτάτω γὰρ τῶν αἰσϑήσεών ἐςιν. ἀχριβέξαται 35 
δὲ τῶν ἐπιτημῶν αὶ μάλιξα τῶν πρώτων εἰσίν" αἱ γὰρ ἐξ 

ἐλαττόνων ἀχριβέξεραι τῶν ἐκ προσϑέσεως λεγομένων, οἷον 
ἀριϑμητιχὴ γεωμετρίας. ἀλλὰ μὴν χαὶ διδασχαλιχή γε ἡ 
τῶν αἰτιῶν ϑεωρητιχὴ μᾶλλον" ὅτοι γὰρ διδάσκεσιν οἱ τὰς 
αἰτίας λέγοντες περὶ ἕχαςον. τὸ δ᾽ εἰδέναι καὶ τὸ ἐπίςασίϑαι 30 
αὐτῶν ἕνεχα μάλισϑ' ὑπάρχει τῇ τὸ μάλιςξα ἐπιξητῇ ἐπι- 
ςήμῃ. ὁ γὰρ τὸ ἐπίξασϑαι δι ἑαυτὸ αἱρόμενος τὴν μάλιξα 
ἐπιξτήμην μάλιξα αἱρήσεται, τοιαύτη δ᾽ ἐςξὶν ἡ τῷ μάλιςξα 9820 

ἐπιξςητᾶ, μάλιξα δ᾽ ἐπιξτητὰ τὰ πρῶτα καὶ τὰ αἴτια" διὰ 
γὰρ ταῦτα χαὶ ἐκ τότων τἄλλα γνωρίζεται, ἀλλ ὁ ταῦτα 

διὰ τῶν ὑποχειμένων. ἀρχιχωτάτη δὲ τῶν ἐπιστημῶν, χαὶ 
μᾶλλον ἀρχιχὴ τῆς ὑπηρετούσης, ἡ γνωρίζεσα τίνος ἕνεχέν ὅ 
ἐςι πραχτέον ἕχαςον" τὅτο δ᾽ ἐςὶ τἀγαϑὸν ἐν ἑχάςοις, ὅλως 

δὲ τὸ ἄριξον ἐν τῇ φύσει πάσῃ. ἐξ ἁπάντων ἂν τῶν εἰρη- 
μένων ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἐπιςήμιην πίπτει τὸ ζητόμενον ὄνομα" 
δὲῖ γὰρ ταύτην τῶν πρώτων ἀρχῶν χαὶ αἰτιῶν εἶναι ϑεωρη- 

τιχήν" χαὶ γὰρ τἀγαϑὸν χαὶ τὸ ὃ ἕνεχα ἕν τῶν αἰτίων ἐςίν. τὺ 
ὅτι δ᾽ ὁ ποιητιχή, δῆλον χαὶ ἐκ τῶν πρώτων φιλοσοφησάν- 
των. διὰ γὰρ τὸ ϑαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι χαὶ νῦν χαὶ τὸ 
πρῶτον ἤρξαντο φιλοσοφεῖν, ἐξ ἀρχῆς μὲν τὰ πρύχειρα 
τῶν ἀπόρων ϑαυμάσαντες, εἶτα κατὰ μικρὸν ὅτω προϊόντες 

20. τοσαύτας χαὶ τοιαύτα: Πα, οἵα χαὶ τοσαύτας 44. | τῆς ΟἿ ΑὉ.} 

21. ἅπαντα 445, οτι Εὖ ΑἸἹεχ οἱ εεἷν Εἰ .44Ὁ. 1 22. χαϑόλου] κατὰ πάντων 

Εὐ 1 28. πως] πῶς ἔχει 41 ς.ὰ Αὖρ. ] ἅπαντα ΕΗ͂ΑΕἶο. [ δὲ] γὰρ Τ. | 

24. ταῦτα «44 Ε ΤῊ“ 4) ἘΠ, φάτ ᾿ἰσάοια ἐστὲ απίς τὰ οπηϊδιὶ ὦ. [ 25. 66-- 

ἰἴογοβ ἱ. 1 26. τε Αὐ!Ρῦ, 1 αἱ] αἱ 6. ] “1. ἐλαττόνων] ὀλίγων τς “416, ἔλατ- 
τὸν οὖχ α. ] προϑέσεως εοαϊοος α8, προσϑέσεως τε. [ λαμβανομένων 49εν: 

σου λεγομένων. 30. ἑχάστου ΕΙ5Πα. | τὸ δ᾽] τότε 46. [.52. αὐτὸ 46 

Εὐρ, ἑαυτοῦ 5. 

982 1. μᾶλλον αἷρ. Τ΄ 1 2. τὰ γμοβὶ καὶ οπὰ “41. 1. 4. ἀρχικώτατα α. ᾿ 

5. ἀρχὴ α5. } ἕνεκά ΕἸΒ᾽ Εὖς. 1 6. ἐν ἑκάστοις ΑἹ εἰ τε ΕἸ: εοιονῖ ἑχάστου. | 

τ. δὲ οτὰχ Ηκ. ἰ 9. αὐτὴν Αδε. 1 το. καὶ γὰρ καὶ τὰγ. ΝΒ, 1 ἕν ἔογι. οπιῖι- 

του πιτ εὔπὶ Αἰοχ. | ἜΣ. ποιητικὴν Η-͵ | χαὶ οἵὰ ΤΙ δα. | 18. ἀτόπων 45" 

εὐ [οτἱ. ΑἸοχ. προϊέντες Ηα, 
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καὶ περὶ τῶν μειζόνων διαπορήσαντες, οἷον περί τε τῶν τῆς 8 
σελήνης παϑημάτων καὶ τῶν περὶ τὸν ἥλιον καὶ ἄφςρα καὶ 
περὶ τῆς τῇ παντὸς γενέσεως. ὁ δ᾽ ἀπορῶν καὶ ϑαυμά- 
ζων οἴεται ἀγνοεῖν. διὸ χαὶ ὁ φιλόμυϑος φιλόσοφός πώς 
ἐςιν" ὁ γὰρ μῦϑος σύχγχειται ἐκ ϑαυμασίων. ὡς᾽ εἴπερ διὰ 
τὸ φεύγειν τὴν ἄγνοιαν ἐφιλοσόφησαν, φανερὸν ὅτι διὰ τὸ 
εἰδέναι τὸ ἐπίξασϑαι ἐδίωχον, χαὶ οὐ χοήσεώς τινος ἕνεχεν. 

μαρτυρεῖ δὲ αὐτὸ τὸ συμβεβηχός" σχεδὸν γὰρ πάντων 
ὑπαρχόντων τῶν ἀναγχαίων καὶ πρὸς ῥᾳφξώνην καὶ διαγω- 
γὴν ἡ τοιαύτη φρόνησις ἤρξατο ζητεῖσϑαι. δῆλον ὃν ὡς δὲ 
ὀδεμίαν αὐτὴν ζητϑμεν χρείαν ἑτέραν, ἀλλ ὥσπερ ἄνϑρω- 
πός φαμεν ἐλεύϑερος ὁ αὑτῷ ἕνεχα χαὶ μὴ ἄλλα ὧν, οὕτω 
καὶ αὕτη μόνη ἐλευϑέρα οὖσα τῶν ἐπιστημῶν" μόνη γὰρ 
αὐτὴ αὑτῆς ἕνεχέν ἐςξιν. διὸ χαὶ δικαίως ἂν οὐχ ἀνϑρωπίνη 

νομίζοιτο αὐτῆς ἡ χτῆσις᾽ πολλαχῇ γὰρ ἡ φύσις δόλη τῶν 

ἀνϑρώπων ἐςίν, ὥστε κατὰ Σιμωνίδην ϑεὸς ἂν μόνος τοῦτο 
ἔχοι τὸ γέρας, ἄνδρα δ᾽ ὁκ ἄξιον μὴ ὁ ζητεῖν τὴν χαϑ' αὑτὸν 
ἐπιςήμην. εἰ δὴ λέγουσί τι οἱ ποιηταὶ καὶ πέφυχε φϑονεῖν 

τὸ ϑεῖον, ἐπὶ τούτα συμβαίνειν μάλιςα εἰκὸς χαὶ δυςυχεῖς 
εἶναι πάντας τὸς περιττός. ἀλλ οὔτε τὸ ϑεῖον φϑονερὸν ἐν- 

δέχεται εἶναι, ἀλλὰ καὶ χατὰ τὴν παροιμίαν πολλὰ ψεύ- 
δονται ἀοιδοί, ὅτε τῆς τοιαύτης ἄλλην χρὴ νομίζειν τιμιω- 
τέραν. ἡ γὰρ ϑειοτάτη χαὶ τιμιωτάτη. τοιαύτη δὲ διχῶς 
ἂν εἴη μόνον" ἥν τὲ γὰρ μάλις᾽ ἂν ὁ ϑεὸς ἔχοι, ϑεία τῶν 
ἐπιςημῶν ἐςί, χὰν εἴ τις τῶν ϑείων εἴη. μόνη δ᾽ αὕτη τού- 
των ἀμφοτέρων τετύχηχεν" ὃ τε γὰρ ϑεὸς δοκεῖ τῶν αἰτέων 
πᾶσιν εἶναι καὶ ἀρχή τις, καὶ τὴν τοιαύτην ἢ μόνος ἢ μά- 

15. μειζόνων οὕτω διαπ. Ηα, τῶν μειζόνων τινῶν ὃ. ΑΙοχ. [τὲ εἰ τῆς 

οπὰ Πα, 1 16. ἄστρα] περὶ ἄστρων «1Ρε}: εοιοτὶ ἄστρα. 564. νοῖ βου θοηάττα 

νιάεῖα: χαὶ τὰ ἄστρα νεῖ ομπτοπάα παθο νουθα, ψααθ πὸπ ὁχρ!. ΑΙοχ. [ 18. 

ὃ φιλόμυϑος φιλόσοφος .4Ὁ ΑΙοχ: οοαϊοο5 οἱ Λ5οῖ οεὲ οαποποβ φιλόμκυθϑος ὃ φι- 
λόσοφος. [ 22. δὲ] δὲ καὶ Ταβ. ] 24. ὡς οὐ δι’ 5. 26. ἑαυτοῦ “16, αὐτοῦ α. 

ὧν οἵἷὰ 78. ] 21. χαὶ αὕτη] αὕτη καὶ δ. Ι αὐτὴ Η«ᾳς, ἐλευϑέρα μόνη οὖσα 

Η«, αὐτὴν ὡς μόνην οὖσαν ἐλευϑέραν “9, αὐτὴν ὡς (μόνην ἐλευϑέραν οὖ- 

σαν 6, ὡς ἴοτι. «ἀἃ ΑἸοκχ. | 28. αὕτὴ 480. | ἑᾳκυτῆς 42. | ἀν] μὴ Ε, οτὰ ΝῚ 

Ηαμ 1 81. ἔχοι γέρας Αι : ςοἴοιῖ ἔχοι τὸ γέρας. ] μὴ] τὸ μὴ «Α͂, ἰάετω 

Δ44 οὐ. [ 32. δὴ .41ὅ: δοιοῦ δὲ, [τὸ οἱ] πη Ε, τι οπὰ Αϑβεὶ. 

θ88α 1. τούτω μα. συμβαίνειν 418: ςοιοτὶ συμβῆναι, 1. 2. πάντων ἀ8.] 

ἐνδέχεται φϑονερὸν Εὖ, ] 8. ἀλλὰ οπι ὦ. καὶ «44 “472, πολλοὶ Πα. | 6. 

μόνη ΑΑδᾳ50. ] τε] τινα Τ΄ ] δ οτὰ αὖ, | ἔχει Ηα«. 1 τ. ἥτις Εἰ. 1 ἐστὶ 4". 

μόνον δι ] αὐτὴ α8.} 8. τὸ αἴτιον 8[.} 9. πάντων Πα, 
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λις᾽ ἂν ἔχοι ὁ ϑεός. ἀναγκαιότεραι μὲν οὖν πᾶσαι αὐτῆς, 1 
ἀμείνων δ᾽ οὐδεμία. δεῖ μέντοι πως χαταςξῆναι τὴν χτῆσιν 
αὐτῆς εἰς τὀναντίον ἡμῖν τῶν ἐξ ἀρχῆς ζητήσεων. ἄρχονται 
μὲν γάρ, ὥσπερ εἴπομεν, ἀπὸ τ ϑαυμάζειν πάντες εἰ ὅτως 
ἔχει, χαϑάπερ τῶν ϑαυμάτων ταὐτόματα τοῖς μήπω τε- 
ϑεωρηχόσι τὴν αἰτίαν, ἢ περὶ τὰς τὸ ἡλίϑ τροπὰς ἢ) τὴν τῆς 15 
διαμέτρου ἀσυμμετρίαν: ϑαυμαςὸν γὰρ εἶναι δοχεῖ πᾶσιν, 
εἴ τι τῷ ἐλαχίξῳ μὴ μετρεῖται. δεῖ δὲ εἰς τουναντίον καὶ 
τὸ ἄμεινον χατὰ τὴν παροιμίαν ἀποτελευτῆσαι, καϑάπερ 
καὶ ἐν τόὅτοις ὅταν μάϑωσιν" ὀϑὲν γὰρ ἂν οὕτω ϑαυμάσειεν 
ἀνὴρ γεωμετριχὸς ὡς εἰ γένοιτο ἡ διάμετρος μετρητή. τίς 20 
μὲν οὖν ἡ φύσις τῆς ἐπιξήμης τῆς ζητϑμένης, εἴρηται, καὶ 

τίς ὁ σχοπὸς οὗ δεῖ τυγχάνειν τὴν ζήτησιν χαὶ τὴν ὅλην 
μέϑοδον. 

9. ᾿βπεὶ δὲ φανερὸν ὅτι τῶν ἐξ ἀρχῆς αἰτίων δεῖ λαβεῖν 
ἐπιςτήμην (τότε γὰρ εἰδέναι φαμὲν ἕκαςον, ὅταν τὴν πρώ- 535 
τὴν αἰτίαν οἰώμεϑα γνωρίζειν), τὰ δ᾽ αἴτια λέγεται τετρα- 

χῶς, ὧν μίαν μὲν αἰτίαν φαμὲν εἶναι τὴν ὁσίαν καὶ τὸ τί 

ἣν εἶναι (ἀνάγεται γὰρ τὸ διὰ τί εἰς τὸν λόγον ἔσχατον, 
αἴτιον δὲ χαὶ ἀρχὴ τὸ διὰ τί πρῶτον), ἑτέραν δὲ τὴν ὕλην 
καὶ τὸ ὑποκείμενον, τρίτην δὲ ὅϑεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσδως, 30 
τετάρτην δὲ τὴν ἀντικειμένην αἰτίαν ταύτῃ, τὸ ὃ ἕνεχα καὶ 

τἀγαϑόν (τέλος γὰρ γενέσεως καὶ κινήσεως πάσης τῦτ᾽ ἐςίν)" 

τεϑεώρηται μὲν ὃν ἱχανῶς περὶ αὐτῶν ἡμῖν ἐν τοῖς περὶ φύ- 
σεως, ὅμως δὲ παραλάβωμεν χαὶ τοὺς πρότερον ἡμῶν εἰς 988} 

ἐπίσχεψιν τῶν ὄντων ἐλϑόντας καὶ φιλοσοφήσαντας περὶ 

τοτῆς ἀληϑείας. δῆλον γὰρ ὅτι καἀχεῖνοι λέγθσιν ἀρχάς τινας 

10. ἄν ἔχοι] ἔχει Ηα. [ ὃ οτὰ 7᾽4Ὁ. [] αὐτῆς] ταύτης ΑἸϑοῦ: εοἰοτὶ οἱ 

ΑΙοεχ αὐτῆς. 11. πῶς ροβὲ καταστῆναι Πα, οτὰ 41. ] τάξιν 5 ΤΉ ΛΔ] 

ἦα8. [12. χτήσεων Εἰ. 1 18. πάντως Πα, [ 14. τοῖς μ. τεϑεωρηκόσι] τ ἴίοτνι. 

οἱ μ. τεϑεωρηχότες. Ἰοοῖι5. σοΥΓρίτι5; δΒρίοοῦ τοῖς μ. τεϑ'. τὴν αἰτίαν ἰνᾶνι5- 

Ροποηάα 6586 ροβὲ 16. πᾶσιν. [ 15. ἢ τὴν] ἢ περὶ τὴν 41ὅ.. ] 11. τῶν ἐλα-- 

χίστων Ηα͵ τῶν οὐκ ἐλαχίστων ΕΒ ΤῈ Α56} ἐα8, τῷ ἐλαχίστῳ ΔΙοχ Εἰ πὶρ οὐ. | 

μὴ} οὐ 8}8[α. 1 δὴ 426. [ 19. ἂν οπι Πα.  ϑαυμάσειεν οὕτως ΕΘ ΤῊΝ 

Εα8. | 20. εἰ] εἰ μὴ Τ΄ 1.21. τῆς ἐπ. τῆς ζητ. ΑὐΚὗ: φοἴοντῖ τῆς ζητ. ἐπι-" 

στήμης. 1 28. εἰς ΑΙ οἱ ΑἸοχ: οοίουὶ οὐ Αϑεὶ πρῶτον εἴς. [ 29. ἑτέραν 4). 

οοιου μίαν. [.80. δὲ] δὲ τὴν Τ' 40. 1 851. τὸ] καὶ τὸ ΕΒ ΤΗΝΕ ΡΙα8. [ οὗ 

οτὰ ἔν, | ἕνεκεν 7α8.} 832. καὶ κινήσεως οτὰ 48.  Ροβθὶ τοῦτ᾽ ἐστίν ρῖοπο ἐἰ- 

βθπϑυ ὦ. [ 38. τεϑεώρηται μὲν ΑὉ εὐ γρ Ε', τεϑεωρημένον ΤῊ 4: ςοτευὶ ᾿ 
τεϑεωρημένων. 1 οὖν οπὰ ἴα, [ ἡμῖν «ἀ4 472, εξοιου! οὐ ὁ ὁπι. 

θϑδ8ϑ8ὺ 1. δὲ «ἠἀ 42}: οἱ γ9 Ε. Ι. 2. ὄντων} αὐτῶν ἢ. 
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καὶ αἰτίας" ἐπελϑῆσιν ὃν ἔξαι τι πρὄργϑ τῇ μεϑόδῳ τῇ νῦν" 
ἢ γὰρ ἕτερόν τι γένος εὑρήσομεν αἰτίας, ἢ ταῖς νῦν λεγο- 
μέναις μᾶλλον πιςξύσομεν" τῶν δὴ πρώτων φιλοσοφησάν- 

των οἱ πλεῖστοι τὰς ἐν ὕλης εἴδει μόνας φήϑησαν ἀργὰς 

εἶναι πάντων" ἐξ οὗ γὰρ ἔςιν ἅπαντα τὰ ὄντα, χαὶ ἐξ οὗ 
γίγνεται πρώτου καὶ εἰς ὃ φϑείρεται τελευταῖον, τῆς μὲν 

ὁσίας ὑπομενόσης, τοῖς δὲ πάϑεσι μεταβαλλόσης, τὅτο ςοι- 

χεῖον χαὶ ταύτην ἀρχήν φασιν εἶναι τῶν ὄντων" χαὶ διὰ 

τῶτο οὔτε γίγνεσθαι οὐϑὲν οἴονται ὅτε ἀπόλλυσϑαι, ὡς τῆς 
τοιαύτης φύσεως ἀεὶ σωζομένης, ὥσπερ ἐὀδὲ τὸν Σωωχράτην 
φαμὲν ὄὃτε γίγνεσϑαι ἁπλῶς, ὅταν γίγνηται καλὸς ἢ μ8σι- 
χός, οὔτε ἀπόλλυσθαι, ὅταν ἀποβάλλῃ ταύτας τὰς ἕξεις, 
διὰ τὸ ὑπομένειν τὸ ὑποχείμενον τὸν ΖΣωχράτην αὐτόν. ὅτως 
οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδέν" δεῖ γὰρ εἶναί τινα φύσιν ἢ μίαν ἢ 
πλείδς μιᾶς, ἐξ ὧν γίγνεται τάλλα σωζομένης ἐχείνης. τὸ 
μέντοι πλῆϑος χαὶ τὸ εἶδος τῆς τοιαύτης ἀρχῆς οὐ τὸ αὐτὸ 
πάντες λέγεσιν, ἀλλὰ Θαλῆς μὲν ὁ τῆς τοιαύτης ἀρχηγὸς 
φιλοσοφίας ὕδωρ φησὶν εἶναι (διὸ καὶ τὴν γῆν ἐφ᾽ ὕδατος 
ἀπεφήνατο εἶναι), λαβὼν ἴσως τὴν ὑπόληψιν ἐκ τ πάντων 
ὁρᾶν τὴν τροφὴν ὑγρὰν ὅὃσαν χαὶ αὐτὸ τὸ ϑερμὸν ἐκ τότου 
γιγνόμενον καὶ τούτῳ ζῶν (τὸ δ᾽ ἐξ οὗ γίγνεται, τϑτ᾽ ἐςὶν 
ἀρχὴ πάντων), διά τε δὴ τὅτο.τὴν ὑπόληψιν λαβὼν ταύτην, 

καὶ διὰ τὸ πάντων τὰ σπέρματα τὴν φύσιν ὑγρὰν ἔχειν, 
τὸ δ᾽ ὕδωρ ἀρχὴν τῆς φύσεως εἶναι τοῖς ὑγροῖς. εἰσὶ δέ 
τινὲς οἱ χαὶ τοὺς παμπαλαίες χαὶ πολὺ πρὸ τῆς νῦν γενέ- 
σεῶς χαὶ πρώτος ϑεολογήσαντας ὅτως οἴονται περὶ τῆς φύ- 

σξως ὑπολαβεῖν" ᾿Ωχεανόν τε γὰρ χαὶ Τηϑὺν ἐποίησαν τῆς 

γενέσεως πατέρας, χαὶ τὸν ὅρχον τῶν ϑεῶν ὕδωρ, τὴν καλε- 
μένην ὑπ᾽ αὐτῶν «Στύγα τῶν ποιητῶν" τιμιώτατον μὲν γὰρ 

4. ἐπελϑοῦσι γοῦν α8. } 5. τι οτα ΤῊΚ. [ 6. πρῶτον ΕΗ ΑΕ, 1 τ. μό- 

γον» εἴδει ΠΑ ΕΠ, εἴδει μόνον α8. 9. πρῶτον ἢ. [11- ταῦτα τὴν ΕἸ, ταύ- 

τὴν τὴν ΤΉΔας.  ροκὶ ὄντων σοταπια οὖ. 12. οὔτε οτὰ 517. Ι 18. οὐδὲ] δὲ 

α8. [18 οἱ 16. σωχράτη ΕΤΉΔΑ. [ τ5. ἀποβάλη 415. [ τ. ἢ ἀπῖς μέαν 

οαπῃ “1 ὁπὰ οὗ: δοίου! εὐ ΔΙὸχ σοΐμθης. [ 20. μὲν οπὰ 7΄. 1. 21. εἴα φησιν 

«ἀδν.} 25. ἀπεφαίνετο Αι 1 μοϑὶ ὑπόληψιν αδἃ ταύτην Αὐϑα8. } 28. αὐτῇ 5. 

24. καὶ] καὶ τὸ ζώιον ΠΙ5 ΤΉ Εὔας. [ ζὴν ΑΙοκ. [γίγνεταί τι τοῦτ Παᾳς. Ι 

21. ἀρχὴ τ. φ. ἐστὶ ΕΤΗΕ, ἀρχὴ φ. ἔστι α8. ] τῶν ὑγρῶν Τ΄ 1.28. δὲ 

χαί τινὲς ὃ. | πάνυ παλαιοὺς ΕΠ Εὖ, πάλαι παλαιοὺς Τ', παλαιοὺς ΑΕ, | 

29. πρώτως δ. [ 90: διαλαβεῖν “Γα8, λαβεῖν δ. Ι τε οὐ " | 831. τῶν δο-- 

κων [Ὡὐς 1.35. σεύγα ὑπ᾽ αὐτῶν Ηα ΠΡ 1 μὲν οπι Τ' 
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τὸ πρεσβύτατον, ὅρχος δὲ τὸ τιμιώτατόν ἐστιν. εἰ μὲν οὖν 
ἀρχαία τις αὕτη χαὶ παλαιὰ τετύχηκεν ὅσα περὶ τῆς φύ- 984α 
σεως ἡ δόξα, τάχ᾽ ἄν ἄδηλον εἴη, Θαλῆς μέντοι λέγεται 
οὕτως ἀποφήνασϑαι περὶ τῆς πρώτης αἰτίας" Ἵππωνα γὰρ 

οὐχ ἄν τις ἀξιώσειε ϑεῖναι μετὰ τούτων διὰ τὴν εὐτέλειαν 
αὐτῷ τῆς διανοίας. ναξιμένης δὲ ἀέρα καὶ «Πηογένης πρό- ὅ 

τερον ὕδατος καὶ μάλις᾽ ἀρχὴν τιϑέασι τῶν ἁπλῶν σωμά- 
των, Ἵππασος δὲ πῦρ ὁ Μῆεταποντῖνος καὶ “Πράκχλειτος ὁ 

᾿Εφέσιος, ᾿Ειιπεδοχλῆς δὲ τὰ τέτταρα, πρὸς τοῖς εἰρημιένοις 

γῆν προστιϑεὶς τέταρτον" ταῦτα γὰρ ἀεὶ διαμένειν χαὶ οὐ 
γίγνεσϑαι ἀλλ ἢ πλήϑει χαὶ ὀλιγότητι συγχρινόμενα καὶ 10 
διαχρινόμενα εἰς ἕν τε χαὶ ἐξ ἑνός. ᾿ναξαγόρας δὲ ὁ Κλα- 
ζομένιος τῇ μὲν ἡλικίᾳ πρότερος ὧν τούτου, τοῖς δ᾽ ἔργοις 

ὕξερος, ἀπείρες εἶναί φησι τὰς ἀρχάς" σχεδὸν γὰρ ἅπαντα 

τὰ ὁμοιομερῆ, χαϑάπερ ὕδωρ ἢ πῦρ, οὕτω γίγνεσθαι χαὶ 
ἀπόλλυσθϑαί φησι συγχρίσει καὶ διαχρίσει μόνον, ἄλλως δ᾽ 1 
ὅτε γίγνεσθαι οὔτ᾽ ἀπόλλυσθαι, ἀλλὰ διαμένειν ἀΐδια. ἐκ 
μὲν οὖν τούτων μόνην τις αἰτίαν νομίσειεν ἂν τὴν ἐν ὕλης 
εἴδει λεγομένην. προϊόντων δ᾽ ὅτως, αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ὧδο- 
ποίησεν αὐτοῖς χαὶ συνηνάγχασε ζητεῖν" εἰ γὰρ ὅτι μάλιξα 
πᾶσα φϑορὰ χαὶ γένεσις ἔκ τινος ἑνὸς ἢ χαὶ πλειόνων ἐςίν, 20 
διὰ τί τοῦτο συμβαίνει χαὶ τί τὸ αἴτιον; οὐ γὰρ δὴ τό γε 
ὑποχείμενον αὐτὸ ποιεῖ μεταβάλλειν ἑαυτό λέγω δ᾽ οἷον 
ὅτε τὸ ξύλον ὅτε ὁ γχαλχὸς αἴτιος τ μεταβάλλειν ἑχάτε- 

1 ρον αὐτῶν, ἐδὲ ποιεῖ τὸ μὲν ξύλον κλίνην ὁ δὲ χαλχὸς ἀν- 
δριάντα, ἀλλ ἕτερόν τι τῆς μεταβολῆς αἴτιον. τὸ δὲ τᾶτο 90 
ζητεῖν ἐςὶ τὸ τὴν ἑτέραν ἀρχὴν ζητεῖν, ὡς ὧν ἡμεῖς «ραίη- 
μεν, ὅϑεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως. οἱ μὲν ὧν πάμπαν ἐξ ἀρ- 
χῆς ἁψάμενοι τῆς μεϑόδου τῆς τοιαύτης χαὶ ἕν φάσχοντες 

83. ἐστιν [οτι. οτὰ ΑἸοχ. 

ϑ9ϑϑέα 1. ἐτύγχανεν Ησ. [ 3. οὕτως Αὐκὺ ΑἸἹοχ δε α44Ὅ: εοιουὶ τοῦτον 

τὸν τρύπον. Ϊ γὰρ] μὲν γὰρ ΕΒΤΗΜΕΡας, δ᾽ οὖν Εὐ, 1 6. πρώτων ΗΕ". : 

τ. ὃ αἰζοταπη οὐ «446. [ 9. προσϑεὶς ΕΒ ΤΗΝΕ ας. [ το. ἢ οτὰ 25. 12. 

τούτων Τα. 1 13. φησι οτὰ Εὖ, [ 14. τὰ οτὰ α8. [ 16. μένειν “4ὅ. ] 1τ. μό-- 

γον Ηα, ] γοήσειεν ΗΕ, εἴναι γομίεσιεν Ἴ΄. Ι ἂν δπίο αἰτίαν Εδ, οπὰ 4. ] 

18. λὲγ.] προαγομένην Ηα, 1.40. γένεσις καὶ φϑορὰ 4. ] καὶ 4 ϑορὰ] 

φϑορὰ καὶ 6. τινος καὶ ἑνὸς Κ΄, τιῖος ὡς ἑνὸς ἴα. [ 21. τε 4. 28. αἴτιον 

ΔΉΛΕΙΑς. 1.24. ὃ δὲ] οὐδ᾽ ὁ 5. 1 25. ἴδιον Η“«5. 1 28. τῆς τοιαύτης με- 
ϑόδου Η«, γ9 καὶ ταύτης; ἤτοι τὴς φυσικῆς ΕἾ πὰς, ἰδέην συἱάηι . 
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εἶναι τὸ ὑποχείμενον ὀϑὲν ἐδυσχέραναν ἑαυτοῖς, ἀλλ᾿ ἔνιοί 
80. γ8ὲ τῶν ἕν λεγόντων, ὥσπερ ἡττηϑέντες ὑπὸ ταύτης τῆς ζη- 

τήσεως, τὸ ἕν ἀκίνητόν φασιν εἶναι καὶ τὴν φύσιν ὅλην οὐ 
μόνον χατὰ γένεσιν χαὶ φϑοράν (τὅτο μὲν γὰρ ἀρχαῖόν τε 
χαὶ πάντες ὡμολόγησαν), ἀλλὰ χαὶ χατὰ τὴν ἄλλην με- 

984) ταβολὴν πᾶσαν" χαὶ τῦτο αὐτῶν ἴδιόν ἐξιν. τῶν μὲν ὃν ἕν 

«φασχόντων εἶναι τὸ πᾶν ὀϑενὶ συνέβη τὴν τοιαύτην συνιδεῖν 
αἰτίαν, πλὴν εἰ ἄρα Παρμενίδη, καὶ τούτῳ χατὰ τοσοῦτον 

ὅσον οὐ μόνον ἕν ἀλλὰ χαὶ δύο πως τίϑησιν αἰτίας εἶναι. 

ὅ τοῖς δὲ δὴ πλείω ποιδσι μᾶλλον ἐνδέχεται λέγειν, οἷον τοῖς 
ϑερμὸν χαὶ ψυχρὸν ἢ πῦρ καὶ γῆν" χρῶνται γὰρ ὡς κινης- 
τιχὴν ἔχοντι τῷ πυρὶ τὴν φύσιν, ὕδατι δὲ καὶ γῇ καὶ τοῖς 
τοιότοις τναντίον. μετὰ δὲ τότϑο χαὶ τὰς τοιαύτας ἀρχᾶς, 

ὡς ὃχ ἱκανῶν ὀσῶν γεννῆσαι τὴν τῶν ὄντων φύσιν, πάλιν ὑπ᾽ 
10 αὐτῆς τῆς ἀληϑείας, ὥσπερ εἴπομεν, ἀναγχαζόμενοι τὴν 

ἐχομένην ἐζήτησαν ἀρχήν" τοῦ γὰρ εὖ χαὶ χαλῶς τὰ μὲν 
ἔχειν τὰ δὲ γίγνεσϑαι τῶν ὄντων ἴσως ὅτε πῦρ ὅτε γὴν ὅτ᾽ 
ἄλλο τῶν τοιότων ὀϑὲν ὅτ᾽ εἰκὸς αἴτιον εἶναι ὅτ᾽ ἐκείνος οἱη- 

ϑῆναι" οὐδ᾽ αὖ τῷ αὐτομάτῳ χαὶ τῇ τύχη τοσῦτον ἐπιτρέ- 
ια ἵψαν πρᾶγμα καλῶς εἶχεν. νοῦν δή τις εἰπὼν εἶναι, καϑά- 

πὲρ ἐν τοῖς ζῴοις, χαὶ ἐν τῇ φύσει τὸν αἴτιον τῇ χόσμου 13 
καὶ τῆς τάξεως πάσης οἷον νήφων ἐφάνη παρ᾽ εἰχῇ λέγον- 

τας τοὺς πρότερον. φανερῶς μὲν οὖν ᾿Ἰναξαγόραν ἴσμεν 
ἁψάμενον τούτων τῶν λόγων, αἰτίαν δ᾽ ἔχει πρότερον ᾿ΒῸ- 

0 μότιμος ὁ Κλαζομένιος εἰπεῖν. οἱ μὲν ὃν ὅτως ὑπολαμβά- 

39 - - ν . 
29. ἂν αὐτοῖς ΑΙοχ, ἐν ἑαυτοῖς «160, πρὸς ἑαυτοὺς Λ5ε]. | 80. γε οηιὶ 

ΗΠ. ὑπ᾽ αὐτῆς Ε, 5.4 ὑπὸ ταύτης ΑΙοχ. 1. 32. τοῦτο --- 38. ὡμολόγη- 

σαν οἵὰ «α4Ὅ ΑἸοχ ο, μιαροὶ 86]. | 82. τὲ οὔχ 7. | 88. ἄλλην οπὶ Πακν͵ 

θ84ὺ 1. ἅπασαν 4. | καὶ --- ἐστιν οπὰ “1Ὅ ΑἸΙοχ 6. [ ὃ»] ὃν μόνον Εἰ 

ΔΊ Παμ,ας. 1 5. συνιδεῖν} ἰδεῖν ΑὉ, εἴναι ἰδεῖν Εὖ. ] 8. εἶ ἄρα] ἑνὶ Πα, 

ἑνὴ παρὰ ΕἸ. ] τοῦτο 5. 5. δὴ «44 Αὐοὺ!ῦ, 1 ἐνδέχεται μᾶλλον Ηα. | 
ν ἀρννς Ξ᾿ ΤΣ 

τοῖς} τὸ Τα. | 6. ἢ ψυχοον τᾶ. | 8. ἐναντίον Ησ. | 9. οὐσῶν οχ Ἴ΄. | 

ἐπ᾿ Ηα, [τι. ρΡοβὲὶ ἀρχὴν 41: τουτέστι τὴν ποιητικὴν πάλι} πάντες ΗΕ. 

τούτων εὖ ἔχειν καὶ καλῶς. [ γὰρ] μὲν Ηα. 1 15. οὔτε πῦρ οπι 48. 13. 

ἄλλο τι τῶν «1Ὁ. ] ἐκείνους εἰχὸς οἰηϑῆναι ΕἸ]Η ΚΕ Ἶᾳ5. Ι 14. αὐτῷ 5. | 

τῇ «44 4. } 15. ἔχειν ΕΘ ΤΉ “ΒΟ ᾳ, ἔχει ἐδ. 1 δ᾽ εἴ τις Ε΄. γρ καὶ νοῦν 

δ᾽ εἴ τις Ε' πὰρ. [ ἐνεῖναι Ε͵ΤΤ Αὔον, ἕν εἶναι τὸ ΕἰΦ: σοίουῖ οὐ ἔονι. ΑΙὸχ εἰς 

ναι. 1 16. τοῖς ὁπ Εδμύοῦς. Ϊ τὸ 419. | τοῦ “19: ξοιουὶ χαὶ τοῦ- | 17. πιις 

σης οἵα [{«. | οἰκῆ 5. 18. μὲν οἵα 7. [ 19. αὕτιον Πἰα8. 1 δ᾽ ἄν ἔχη κα 

ΕΝ 1 ὃ κλαζομένιος ἑρμότεμος δ. 
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γοντὸς ἅμα τοῦ χαλῶς τὴν αἰτίαν ἀρχὴν εἶναι τῶν ὄντων 
ἔϑεσαν, καὶ τὴν τοιαύτην ὅϑεν ἡ κίνησις ὑπάρχει τοῖς ὅσιν. 

ἀὑποπτεύσειε δ᾽ ἄν τις “Ησίοδον πρῶτον ζητῆσαι τὸ τοιοῦ- 
τον, χἂν εἴ τις ἄλλος ἔρωτα ἢ ἐπιϑυμίαν ἐν τοῖς οὖσιν ἔϑεη,- 
χεν ὡς ἀρχήν, οἷον καὶ Παρμενίδης" καὶ γὰρ οὗτος κατα- 
σχευάζων τὴν τοῦ παντὸς γένεσιν «πρώτιστον μέν» φησιν 
«ἔρωτα ϑεῶν μητίσατο πάντων,» ᾿Πσίοδος δὲ «πάντων μὲν 

πρώτιξτα χάος γένετ᾽, αὐτὰρ ἔπειτα γαῖ εὐρύςξερνος, ἠδ᾽ 

ἔρος, ὃς πάντεσσι μεταπρέπει ἀϑανάτοισιν,» ὡς δέον ἐν τοῖς 

ὃσιν ὑπάρχειν τιν᾽ αἰτίαν ἥτις κινήσει καὶ συνάξει τὰ πρά- 30 
γματα. τότος μὲν ὃν πῶς χρὴ διανεῖμαι περὶ τῇ τίς πρῶ- 
τος, ἐξέξω χρίνειν ὕςξερον. ἐπεὶ δὲ καὶ τἀναντία τοῖς ἀγα- 

ϑοῖς ἐνόντα ἐφαίνετο ἐν τῇ φύσει, καὶ οὐ μόνον τάξις καὶ 
τὸ καλὸν ἀλλὰ χαὶ ἀταξία καὶ τὸ αἰσχρόν, χαὶ πλείω τὰ 98ῦα 

χαχὰ τῶν ἀγαϑῶν καὶ τὰ φαῦλα τῶν χαλῶν, ὅτως ἄλλος 

τις φιλίαν εἰσήνεγκε χαὶ νεῖχος, ἑχάτερον ἑκατέρων αἴτιον 

τότων. εἰ γάρ τις ἀκολουϑοίη καὶ λαμβάνοι πρὸς τὴν διά- 
ψοιαν χαὶ μὴ πρὸς ἃ ψελλίξεται λέγων ᾿δμπεδοκλῆς, δύρη-: ὅ 

σει τὴν μὲν ἐμοίμῥασι αἰτίαν οὔσαν τῶν ἀγαϑῶν, τὸ δὲ νεῖχος 

τῶν χαχῶν" ὥστ᾽ εἴ τις φαίη τρόπον τινὰ καὶ λέγειν χαὶ 
πρῶτον λέγειν τὸ κακὸν χαὶ τὸ ἀγαϑὸν ἀρχὰς ᾿Πϊιπεδοκλέα, 
τάχ᾽ ἂν λέγοι καλῶς, εἴπερ τὸ τῶν ἀγαϑῶν ἁπάντων αἴτιον 

44 αὐτὸ τἀγαϑόν ἐςι χαὶ τῶν χαχῶν τὸ χαχόν. ὅτοι μὲν οὖν, 10 

ὥσπερ λέγομεν, χαὶ μέχρι τότϑ δυοῖν αἰτίαιν ἐφήψαντο ὧν 
ἡμεῖς διωρίσαμεν ἐν τοῖς περὶ φύσεως, τῆς τε ὕλης χαὶ τῦ 
ὅϑεν ἡ κίνησις, ἀμυδρῶς μέντοι χαὶ ὀϑὲν σαφῶς, ἀλλ᾽ οἷον 

ἐν ταῖς μάχαις οἱ ἀγύμναςοι ποιδσιν" καὶ γὰρ ἐχεῖνοι περι- 
φερόμενοι τύπτουσι πολλάκις χαλὰς πληγάς, ἀλλ᾽ οὔτε 10 

21. τοῦ] τῷ Πα, τῷ α8. Ι τὴν οπὰ Ηα, [.55. γ9 καὶ ἔϑεσαν τὴν τοιαύ-- 

τήν» εἶτα ὅϑεν ἢ κίνησις Εἰ τας. ] ὑπάρχειν α. [ 25. καὶ γὰρ οὗτος] οὗτος 

γὰρ Αδεῦ, καὶ γὰρ οὕτως Εἰ. Ι 26. πρῶτον ΕΠ ΑΡἘΠβας. 1 “1. μήσατο 5, 

μητήσατο α. ] δὲ] μὲν Ηα, 1.28. αὐτὸ Πα, | γέα γαῖα Ε΄. Ι 29. ἔρως 5 

Ηαάῤᾳ.} 30. συνοῦσιν δ.) τὴν Πα Ὁ, ] συνέξει ΕΤΑ8.} 81. τούτοις 4. 
παρὰ Η«, |.55). ἐπειδὴ Η. 

ϑϑῦδα 1. καὶ ροβῖ ἀλλὰ οτα (8. [ 8. χαὶ τὸ νεῖκος Παᾳβ. 1 ἑκάτερον 

ἑκατέρω Ηα, [.4. λαμιβάνει Η«49. [ 6. αἰτίαν οὖσα» ]} εἶναι 48, οὖσαν οἱ 

Ἡαρ, } τ. ὡς Ηα,] χαὶ λέγειν καὶ οπὶ Πα, 1 9. λέγοιτο 41). πάντων .4Ὁ.] 

10. ἴογε αὐτῷ σπτὰ 7, οἴ, 24. Ι καὶ --- κακὸν οὐχ “19 οἵ ἴουι. ΑἸὸχ Ρ: 26, 2. | 

11. δυοῖν ΑὉ: νυ]οο οἱ α δυεῖν. ἐφήψαντο οτὰ αἷὐς, «τὶ ἡμμένον φαίνον-- 

ται Ροβὲ φύσεως. [ ὡς 743. 
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ἐχεῖνοι ἀπὸ ἐπιστήμης οὔτε οὗτοι ἐοίκασιν εἰδόσι λέγειν ὅ τι 
λέγουσιν" σχεδὸν γὰρ ὀϑὲν χρώμενοι φαίνονται τότοις ἀλλ᾽ 
ἢ χατὰ μικρόν. ᾿ἠναξαγόρας τε γὰρ μηχανῇ χρῆται τῷ 
γῷ πρὸς τὴν κοσμοποιίαν, καὶ ὅταν ἀπορήσῃ διὰ τίν᾽ αἰτίαν 

0 ἐξ ἀνάγχης ἐστί, τότε παρέλκει αὐτόν, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις 

πάντα μᾶλλον αἰτιᾶτα; τῶν γιγνομένων ἢ νῦν. χαὶ ᾿δμ- 
πεδοχλῆς ἐπὶ πλέον μὲν τούτου γρῆται τοῖς αἰτίοις, ὁ μὴν 
ὄὅϑ᾽ ἱκανῶς, ὅτ᾽ ἐν τότοις εὑρίσχει τὸ ὁμολογόμενον. πολ- 
λαχϑ γδν αὐτῷ ἡ μὲν “φιλία διακρίνει, τὸ δὲ νεῖχος συγ- 

δ χρίνει. ὅταν μὲν γὰρ εἰς τὰ στοιχεῖα διίξηται τὸ πᾶν ὑπὸ 
τοῦ νείχους, τό τὲ πῦρ εἰς ὃν συγχρίνεται καὶ τῶν ἄλλων 
στοιχείων ἕχαστον" ὅταν δὲ πάλιν πάντα ὑπὸ τῆς φιλίας 
συνίωσιν εἰς τὸ ἕν, ἀναγκαῖον ἐξ ἑχάξου τὰ μόρια διακρί- 
γεσϑαι πάλιν. ᾿Εμπεδοχλῆς μὲν ὃν παρὰ τὸς πρότερον πρῶ- 

80 τὸς ταύτην τὴν αἰτίαν διελὼν εἰσήνεγχεν, οὐ μίαν ποιήσας 

τὴν τῆς κινήσεως ἀργὴν ἀλλ᾽ ἑτέρας τὲ χαὶ ἐναντίας. ἔτι 
δὲ τὰ ὡς ἐν ὕλης εἴδει λεγόμενα ςοιχεῖα τέτταρα πρῶτος 
εἶπεν" ὁ μὴν χρῆταί γε τέτταρσιν, ἀλλ᾿ ὡς δυσὶν δσι μό- 

98ὅὐ γοις, πυρὶ μὲν χαϑ' αὑτό, τοῖς δ᾽ ἀντιχειμένοις ὡς μιᾷ 

φύσει, γῇ τε καὶ ἀέρι χαὶ ὕδατι. λάβοι δ᾽ ἄν τις αὐτὸ 
ϑεωρῶν ἐχ τῶν ἐπῶν. ὗτος. μὲν ὄν, ὥσπερ λέγομεν, ὅτω τε 15 

καὶ τοσαύτας εἴρηκεν ἀρχάς" “εύχιππος δὲ χαὶ ὁ ἑταῖρος 
ὅ αὐτῷ 4ημόχριτος ςοιχεῖα μὲν τὸ πλῆρες χαὶ τὸ χενὸν εἶναί 
φασι, λέγοντες οἷον τὸ μὲν ὃν τὸ δὲ μὴ ὄν, τούτων δὲ τὸ 
μὲν πλῆρες καὶ ςερεὸν τὸ ὄν, τὸ δὲ κενόν γε χαὶ μανὸν τὸ 
μὴ ὄν (διὸ καὶ οὐϑὲν μᾶλλον τὸ ὃν τοῦ μὴ ὄντος εἶναί φασιν, 
ὅτι οὐδὲ τὸ κενὸν τῇ σώματος), αἴτια δὲ τῶν ὄντων ταῦτα 

16. αὐτοὶ Τ'. [ εἰδέναι, οτοῖδϑο λέγειν, αὶ. [ ὃ τι] ἃ Ηαᾳβ. ] 18. ἢ οπὰ 

Εὐ | γὰρ οπι Ηα, ] 19. χαὶ ὅταν ἀπορήσῃ} ὅταν γὰρ ἀπορήσει Πα, ὅταν 

ἀπορήση γὰρ ΕἼΤ. [ διὰ -- 40. ἐστί οπι 41 εἰ ΕἸ τὰρ. 20. ἕλκει Δ ΎΤΗΚΝ 

ΕΠ εἰ γυ δα. [] αὐτὸ α. [ 21. μᾶλλον πάντα δ. ] 22. ἐπὶ] δὲ ἐπὶ 1᾽, μὲν 

πρὸς Ησ, μὲν ἐπὶ ΧΩ | χρῆται τούτου Αε, τούτω χρῆται Πα, τούτῳ χρ. 

α8. 1 23. ἐξευρίσκει Αδο. [ 45. ὅτε δ. [ διίσταται Πα. ] 56. τότε τὸ Εἰ 

Τίαβε οἵ ἴοτι. ΔΙοχ. [ εἰς ὃν οὐὰ 7. 1 21. πάλιν οτὰ ἢαᾳ8. 1 πάντα οπὶ Εἰ 

ΝΑ 1). 1.28. ἐξ οτὰ Ηαὶ. [ 29. τοὺς] τὸ 4. ] 31. τῆς] τὲ Τ. ] 35. δὲ 

καὶ τὼ α8. 1 38. μόνον Πα 

θ8δὺ 2. καὶ ροβὲ τὲ οἵὰ Ηαμ Ι 3. οὕτως Τ' | 4. τοιαύτας Πα, | εἴ- 

ρηχε τὰς ἀρχάς 5.47. | 6. οἷον οτὰ «δο}. |: 1. τὲ ΕἸ, ὁτὰ Ηα 468}, 
. ὃς “» - - 

μανὸν οπὰ ,1Ὁ. 1 9. [οτῖ. βου θοπάτιπι οὐτὰ (5 οὐδὲ τὸ σώμα τοῦ κενοῦ, οἵ. 

γε καὶ 

ΑΙοχ Ρ. 27, δ. ταῦτά γε ὡς 41, ταῦτα «πῖὸ τῶν Τ' 
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ὡς ὕλην. χαὶ χαϑάπερ οὐ ἕν ποιϑντες τὴν ὑποχειμένην ὀσίαν 

τἄλλα τοῖς πάϑεσιν αὐτῆς γεννῶσι, τὸ μανὸν χαὶ τὸ πυ- 

χνὸν ἀρχὰς τιϑέμενοι τῶν παϑημάτων, τὸν αὐτὸν τρόπον 
χαὶ ὅτοι τὰς διαφορὰς αἰτίας τῶν ἄλλων εἶναί φασιν. ταύ- 

τας μέντοι. τρεῖς εἶναι λέγουσι, σχῆμά τε χαὶ τάξιν χαὶ 
ϑέσιν" διαφέρειν γάρ φασι τὸ ὃν ῥυσμῷ καὶ διαϑιγῇ καὶ 
τροπῇ μόνον. τούτων δὲ ὁ μὲν ῥυσμὸς σχῆμά ἐστιν, ἡ δὲ 
διαϑιγὴ τάξις, ἡ δὲ τροπὴ ϑέσις" διαφέρει γὰρ τὸ μὲν Αἴ 
τῇ Ν σχήματι, τὸ δὲ Α͂Ν τοῦ ΝΑ͂ τάξει, τὸ δὲ Ζ τοῦ Ν 
ϑέσει. περὶ δὲ χινήσεως, ὅϑεν ἢ πῶς ὑπάρχει τοῖς ὅσι, καὶ 

ὅὃτοι παραπλησίως τοῖς ἄλλοις ῥαϑύμως ἀφεῖσαν. περὶ μὲν 

ἂν τῶν δύο αἰτιῶν, ὥσπερ λέγομεν, ἐπὲ τοσὅτον ἔοιχεν ἐζη- 
τῆσϑαι παρὰ τῶν πρότερον. 

δ ᾿δν δὲ τότοις καὶ πρὸ τότων οἱ καλόμενοι Πυϑαχγόρειοι 
τῶν μαϑημάτων ἁψάμενον πρῶτοι ταῦτα προήγαγον, καὶ 
ἐντραφέντες ἐν αὐτοῖς τὰς τούτων ἀρχὰς τῶν ὄντων ἀρχὰς 
φὠήϑησαν εἶναι πάντων. ἐπεὶ δὲ τούτων οἱ ἀριϑμοὶ φύσει 
πρῶτοι, ἐν δὲ τοῖς ἀριϑμοῖς ἐδόχουν ϑεωρεῖν ὁμοιώματα 

τ0 

20 

20 

) - ᾽ . ΄ -" Ἃ ᾿ . ἐξ τ 
πολλὰ τοῖς ὃσι χαὶ γιγνομένοις, μᾶλλον ἢ ἐν πυρὶ χαὶ γῆ 

ι6 χαὶ ὕδατι, ὅτι τὸ μὲν τοιονδὶ τῶν ἀριϑμῶν πάϑος δικαιο- 
σύνη, τὸ δὲ τοιονδὶ ψυχὴ χαὶ νᾶς, ἕτερον δὲ χαιρὸς καὶ τῶν 
ἄλλων ὡς εἰπεῖν ἕκαξον ὁμοίως, ἔτι δὲ τῶν ἁρμονιῶν ἐν ἀριϑ- 
μοῖς ὁρῶντες τὰ πάϑη χαὶ τὸς λόγδςο᾽ ἐπειδὴ τὰ μὲν ἄλλα 

τοῖς ἀριϑμοῖς ἐφαίνετο τὴν φύσιν ἀφωμοιῶσϑαι πᾶσαν, οἱ 
δ᾽ ἀριϑμοὶ πάσης τῆς φύσεως πρῶτοι, τὰ τῶν ἀριϑμῶν ςοι- 

χεῖα τῶν ὄντων στοιχεῖα πάντων εἶναι ὑπέλαβον, καὶ τὸν 

10. ὕλη ΘΗ Εἰ ας. [ τι. αὑτοῖς Εἰ. [ 12. ποιούμενοι Ηκα. 1] τῶν παϑη- 
μάτων ἀπῖς ἀρχὰς “ὅς. [ καὶ ὥσπερ τῶν μαϑηματικῶν, τὸν αὐτὸν τρόπον 

ν. 1. ἀρὰ ΑἸεχ. [ 15. διαφέρει ΕΗ ΑΕ. 1 φησι ΕΒ ΗΘ. [ δοισμῶ 416. ] διαϑηγῆ 

ἘΒΤΕ, διαϑηγῇ α8.} 16. δοισμὸς 4. ττ. διαϑηγὴ 548. } γὰρ οτὰα Ηκς.] 

19. ὑπάρξει “15. 20. παραπ. τ. ἄλλοις οπι 8.  ἀφῆσαν δΕ Εύᾳ5.} “τ. οὖν 
τούτων τῶν Εὖο. | ἐλέγομεν δὲαβ. [. 22. παρὰ τῶν «ἀἀ 446. ]. 24. πρῶτον 

ΤῊ 4ῤᾳς, ἴοτι. τεοῖς. [ ταῦτά τε πρ. 40, ] προῆγον ΕΒ ΤΉ Εδα5.} 55. 

τῶν] τὰς 5. τῶν ὄντων ἀρχὰς οἵα «4ὅ. [ 21. τοῖς ἀριϑμοῖς]} τούτοις 415. 

εἰ ἔογε. ΑἸεχ ρ. 28, 20. [ 80. ψυχή τε καὶ “41ὅ. [ 31. ροκὲ ὁμοίως εοἴοη οὗ. ᾿ 

ἁρμονιῶν ΒΗ ΒΟΥ ΕΔ ΑἹεχ ρ. 29, 22, ἀρμονικῶν ἀβοῦ. [ 82. τὰ πάϑη] 

καὶ τὰ πάϑη Ηκᾳεο. | Ροβὲὶ λόγους εοπητηα οὖ. [185: ἐφαίνοντο 47 | τὴν 

φύσιν οτα δ,ΒύρΥϊ͵, ] ἀφομοιῶσϑαι 41, ἀφομοιωϑῆναι ΕΝ ΒόΟΥ, 1 πᾶσιν 

ἘΒΗκαβύας. 
θ8θα 2. ὑπέλαβον εἶναι 41. 
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ὅλον οὐρανὸν ἁρμονίαν εἶναι χαὶ ἀριϑμόν" καὶ ὅσα εἶχον 
ὁμολογόμενα δειχνύναν ἔν τὲ τοῖς ἀριϑμοῖς καὶ ταῖς ἄρμο- 
γίαις πρὸς τὰ τοῦ ἐρανῦ πάϑη χαὶ μέρη καὶ πρὸς τὴν ὅλην 
διαχόσμησιν, ταῦτα συνάγοντες ἐφήρμοττον. χαν εἰ τί π 
διέλειπε, προσεγλίχοντο τῇ συνειρομένην πᾶσαν αὐτοῖς εἶναι 
τὴν πραγματείαν. λέγω δ᾽ οἷον, ἐπειδὴ τέλειον ἡ δεχὰς 
εἶναι δοχεῖ καὶ πᾶσαν περιειληφέναι τὴν τῶν ἀριϑμῶν φύ- 
σιν, καὶ τὰ φερόμενα χατὰ τὸν ὀρανὸν δέκα μὲν εἶναί φα- 
σιν, ὄντων δὲ ἐννέα μόνον τῶν φανξρῶν διὰ τοῦτο δεχάτην 
τὴν ἀντίχϑονα ποιοῦσιν. διώρισται δὲ περὶ τούτων ἐν ἑτέροις 
ἡμῖν ἀκριβθέξερον. ἀλλ᾿ ὃ δὴ χάριν ἐπερχόμεϑα τϑτό ἐξιν, 
ὅπως λάβωμεν καὶ παρὰ τούτων τίνας εἶναι τιϑέασι τὰς 

ἀρχὰς χαὶ πῶς εἰς τὰς εἰρημένας ἐμπίπτϑσιν αἰτίας. φαί- 

ψονται δὴ χαὶ οὗτοι τὸν ἀριϑμὸν νομίζοντες ἀρχὴν εἶναι καὶ 
ὡς ὕλην τοῖς ὅσι καὶ ὡς πάϑη τε χαὶ ἕξεις, τῇ δὲ ἀριϑμοῦ 

ςοιχεῖα τό τε ἄρτιον χαὶ τὸ περιττόν, τότων δὲ τὸ μὲν πε- 
περασμένον τὸ δὲ ἄπειρον, τὸ δ᾽ ἕν ἐξ ἀμφοτέρων εἶναι τό- 
των (χαὶ γὰρ ἄρτιον εἶναι χαὶ περιττόν), τὸν δ᾽ ἀριϑμὸν ἐκ 
τοῦ ἑνός, ἀριϑμοὺς δέ, χαϑάπερ εἴρηται, τὸν ὅλον οὐρανόν. 

ἕτεροι δὲ τῶν αὐτῶν τότων τὰς ἀρχὰς δέχα λέγδσιν εἶναι 
τὰς χατὰ συξοιχίαν λεγομένας, πέρας ἄπειρον, περιττὸν ἄρ- 
τιον, ἕν πλῆϑος, δεξιὸν ἀριστερόν, ἄρρεν ϑῆλυ, ἠρειδν κινό- 
μενον, εὐθὺ καιιπύλον, φῶς σχότος, ἀγαϑὸν καχόν, τετράγω- 
ψον ἑτερόμηχες. ὅνπερ τρόπον ἔοικε χαὶ ᾿λχμαίων ὁ Κρο- 
τωνιάτης ὑπολαβεῖν, χαὶ ἤτοι ὅτος παρ᾽ ἐχείνων ἢ ἐκεῖνοι 
παρὰ τότε παρέλαβον τὸν λόγον τῦτον" καὶ γὰρ ἐγένετο 

8. καὶ ὅσα εἶχον ἀπο χαὶ τὸν ὅλον 48, 564 νοττιπὶ ΟΥ̓ πόμα οχ ὁ γοϑεῖ- 

ταῖς 8. ἀππ. οὕς [ ῬΡοϑὲ ὅσα «(44 μὲν ἡ οἵ ἴοτι. ΑἸοχ. [ εἶχεν δ᾽ 4ὐ 6, 1.4. δεικνυ-- 

γα οὐ τοπάτν ν᾽ δίτπν οὐαὶ 419 οἱ ΑἸοχ. | 5. ἄλλην ΤΉ ΜΕ. | 6. που] πολὺ 5, 

που πολὺ α8, ογτὰ “1. [τ. διέλιπε ΟΠ, διέλιπον α8. [ προσεπεγλίχοντο 

ἘΠ. 1 συνηρημένην δ᾿ Βύ", συνηομοσμένην Εβα8. 1 εἶναι πᾶσαν αὐτοῖς Τ', 

αὐτοῖς πᾶσαν εἶναι Πα. Ι 8. οἷον οτὰ Πα, | 9. εἶναι --- φύσιν τὰ “1, ποπ 

ὁχρ]. ΑΙεχ. [10. καὶ τὰ φ.] καταφερόμενα 5. 111. μόνων ΕΗ͂« ΑὉ, μὲν μό- 

νον Οὗ, ] 18. ἐπεχόμεϑα α8.} 14. εἰναι ἤδη τιϑέασι α8. ] 16. δὲ δάδενᾳς. | 

καὶ Πησ εἶναι οὐὰ ὃ. 18. τε αἀά 46. | ἄπειρον τὸ δὲ πεπερασμένον .4Ὁ. 

19. ἕν δὴ ἐξ α8. [] 20. χαὶ --- περιττόν οἵἷὰ «ὁ. [ εἶναι οτὰ 5. [ 21. ἀριϑ-- 

μὸν 5. | ἀριϑμοὺς Ξ- οὐρανόν ποι ΟΧρ]. ΑἸοχ. [ 28. συστοιχείαν 1 49ας, 

ίοντι. συστοιχίας 6011. ΑΙὸχ Ρ. 31, 80. } 28 --- 26. πέρας καὶ ἄπειρον, σ. καὶ 

ἄρτ. οἱ ἴῃ το] 15 χαὲὶ δα ἀ ἀϑοῦ: φοιουϊ οπὰ, ΑΙὸχ ἱπάὸ ἃΡ ἄρρεν Οτη. | 38 

ἐγίνετο Οὐ. 

᾿- 



«4 ὅ. 986). ιυἹ 

τὴν ἡλικίαν ᾿Ἰλχμαίων ἐπὶ γέροντι Πυϑαγόρῳ, ἀπεφήνατο 
δὲ παραπλησίως τότοις" φησὶ γὰρ εἶναι δύο τὰ πολλὰ τῶν 30 
ἀνϑρωπίνων, λέγων τὰς ἐναντιότητας οὐχ ὥσπερ οὗτοι διω- 

ρισμένας ἀλλὰ τὰς τυχούσας, οἷον λευχὸν μέλαν, γλυχὺ 
πιχρόν, ἀγαϑὸν χαχόν, μέγα μικρόν. οὗτος μὲν ὃν ἀδιορί- 
ξως ἐπέρροιψιε περὶ τῶν λοιπῶν, οἱ δὲ Πυϑαγόρειοι καὶ πό- 
σαι χαὶ τίνες αἱ ἐναντιώσεις ἀπειρήναντο. παρὰ μὲν ὃν 980) 
τότων ἀμφοῖν τοσοῦτον ἔστι λαβεῖν, ὅτι τἀναντία ἀρχαὶ 
τῶν ὄντων" τὸ δ᾽ ὅσαι παρὰ τῶν ἑτέρων, χαὶ τίνες αὖ- 
ταί εἰσιν. πῶς μέντοι πρὸς τὰς εἰρημένας αἰτίας ἐνδέχε- 

ται συναγαγεῖν, σαφῶς μὲν ὁ διήρϑροωται παρ᾽ ἐκείνων, δ 
ἐοίχασι δ᾽ ὡς ἐν ὕλης εἴδει τὰ ςοιχεῖα τάττειν" ἐκ τούτων 
γὰρ ὡς ἐνυπαρχόντων συνεςξάναι καὶ πεπλάσϑαι φασὶ τὴν 
ὀσίαν. τῶν μὲν οὖν παλαιῶν χαὶ πλείω λεγόντων τὰ ςοι- 

18 χεῖα τῆς φύσεως ἐκ τότων ἱχανόν ἐςι ϑεωρῆσαι τὴν διά- 

γοιαν" εἰσὶ δέ τινες οἱ περὶ τῇ παντὸς ὡς ἂν μιᾶς ὄσης 10 

φύσεως ἀπεφήναντο, τρόπον δὲ ὁ τὸν αὐτὸν πάντες οὔτε 

τοῦ καλῶς ὅτε τῇ κατὰ τὴν φύσιν. εἰς μὲν ὃν τὴν νῦν 
σχέψιν τῶν αἰτίων ὀδαμῶς συναρμόττει περὶ αὐτῶν ὁ λό- 
γος" ὁ γὰρ ὥσπερ ἔνιοι τῶν φυσιολόγων ἕν ὑποϑέμενοι τὸ 
ὃν ὅμως γεννῶσιν ὡς ἐξ ὕλης τῇ ἑνός, ἀλλ᾽ ἕτερον τρόπον 1ὅ 
ὅτοι λέγβσιν" ἐχεῖνοι μὲν γὰρ προςιϑέασι κίνησιν, γεννῶν- 
τές γε τὸ πᾶν, ὅτοι δὲ ἀκίνητον εἶναί φασιν. οὐ μὴν ἀλλὰ 

τοσοῦτόν γε οἰχεῖόν ἐστι τῇ νῦν σχέψει. Παρμενίδης μὲν 
γὰρ ἔοιχε τῇ χατὰ τὸν λόγον ἑνὸς ἅπτεσϑαι, έλισσος δὲ 

τοῦ χατὰ τὴν ὕλην" διὸ χαὶ ὁ μὲν πεπερασμένον, ὁ δ᾽ ἄπει-- 30 
ρόν φησιν εἶναι αὐτό: Ξενοφάνης δὲ πρῶτος τότων ἑνί- 

σας (ὁ γὰρ Παρμενίδης τότϑ λέγεται μαϑητής) ὀϑὲν διεσα- 
φήνισεν, ὀδὲ τῆς φύσεως τότων ὀδετέρας ἔοικε ϑιγεῖν, ἀλλ᾽ 

29. ἐγένετο τὴν ἡλικίαν ἐπὶ γέροντι Πυϑαγόρῳ εἰ 30. δὲ οτὰ “44 εἰ [οτί. 
ΑἸεχ Ρ. 82, 1. 831. λέγω Οὗ.) 81. 32. διωρισμένως δ,Βὅό. [. 33. μέγα μικρόν 

4: ςξοιουῖ εἰ εὖ μικρὸν μέγα. [ οὕτως Ε. [ οὖν οτα Εὖ. 834. ἀπέρριψε 5 

ΑὐολἘ". 

ϑ80ὺὺ 2. ἀμφοῖν μὲν τοσοῦτον 4{ὅ. | 8. τὸ --- ἑτέρων οταὰ 46. ] περὶ Εὖ. ] 

5. συναγαγεῖν 156}: ςεἰετῖ συνάγειν. 1. φησὶ ΤΟΣ. [ 8. τὰ στοιχεῖα λεγόν-- 

των ΕΝ ΤΗΛΕΡΑς. ] το. ἂν οπι 4. [ 11. φύσεως οτχὰ Κ, τῆς φύσεως Τ. 
12. τὴν οταϊθηάθτη νἱἀδίαι: οὐπὰ ΗΠ ΕΠ Α]οχ α8. [ 1τ. γε οἷα 5 Ὑ7Τ᾽ 47. [ 19. 

γὰρ οπι 3. [τὸν οαν ΤῊ Εα5. [ 22. παρμενίδης ὃς τούτου ΕΤῈΡ. ] 

λέγ. γενέσϑαι μαϑ'.. 41Ὁ..] 23. 28. διεσάφησεν 1΄. 1 28. οὔτε Α4ὅ. ] τούτων 
Ροβὲ ἔοικε αδρ. 1 ϑιγεῖν ἀπὸ ἔοικε δ'βδΟῦ,͵ 

Ατιβίοῖ. ταθίαρ. δα. Βοηῖζ ΥοἹ. 1. Ὡ 
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εἰς τὸν ὅλον οὐρανὸν ἀποβλέψας τὸ ἕν εἶναί φησι τὸν ϑεόν. 
οὗτοι μὲν ὃν, χαϑάπερ εἴπομεν, ἀφετέοι πρὸς τὴν νῦν παρ- 

οὔσαν ζήτησιν, οἱ μὲν δύο χαὶ πάιιπαν ὡς ὄντες μιχρὸν 
ἀγροιχκότεροι, Ξενοφάνης χαὶ έλισσος" Παρμενίδης δὲ 

μᾶλλον βλέπων ἔοικέ που λέγειν: παρὰ γὰρ τὸ ὃν τὸ μὴ 
ὃν οὐϑὲν ἀξιῶν εἶναι, ἐξ ἀνάγχης ἕν οἴεται εἶναι τὸ ὃν καὶ 

ἄλλο ἐϑέν, περὶ ὃ σαφεςξέρως ἐν τοῖς περὶ φύσεως εἰρήκα- 
μεν. ἀναγχαζόμενος δ᾽ ἀκολεϑεῖν τοῖς φαινομένοις, χαὶ τὸ 

ἕν μὲν χατὰ τὸν λόγον, πλείω δὲ κατὰ τὴν αἴσϑησιν ὑπο- 

λαμβάνων εἶναι, δύο τὰς αἰτίας καὶ δύο τὰς ἀρχὰς πάλιν 

τίϑησι, ϑερμὸν χαὶ ψυχοόν, οἷον πῦρ χαὶ γὴν λέγων" τού- 
των δὲ τὸ μὲν χατὰ τὸ ὃν τὸ ϑερμὸν τάττει, ϑάτερον δὲ 
χατὰ τὸ μὴ ὄν. ἐχ μὲν οὖν τῶν εἰρημένων χαὶ παρὰ τῶν συν- 
ηδρευχότων ἤδη τῷ λόγῳ σοφῶν τοσαῦτα παρειλήφαμεν, 

παρὰ μὲν τῶν πρώτων σωματιχήν τὲ τὴν ἀρχήν (ὕδωρ γὰρ 
καὶ πῦρ χαὶ τὼ τοιαῦτα σώματα ἐστιν), χαὶ τῶν μὲν μίαν 
τῶν δὲ πλείους ἀρχὰς τὰς σωματικάς, ἀμφοτέρων μέντοι 

ταύτας ὡς ἐν ὕλης εἴδει τιϑέντων, παρὰ δέ τινων ταύτην τὲ 

τὴν αἰτίαν τιϑέντων καὶ πρὸς ταύτῃ τὴν ὅϑεν ἡ κίνησις, καὶ 

ταύτην παρὰ τῶν μὲν μίαν παρὰ τῶν δὲ δύο. μέχρι μὲν 
οὖν τῶν ᾿Ιταλιχῶν χαὶ χωρὶς ἐχείνων μετριώτερον εἰρήχασιν 
οἱ ἄλλοι περὶ αὐτῶν, πλὴν ὥσπερ εἴπομεν, δυοῖν τὲ αἰτίαιν 

τυγχάνουσι χεχρημένοι, χαὶ τότων τὴν ἑτέραν οἱ μὲν μίαν 

οἱ δὲ δύο ποιϑσι, τὴν ὅϑεν ἡ κίνησις" οἱ δὲ Πυϑαγόρειοι δύο 
μὲν τὰς ἀρχὰς κατὰ τὸν αὐτὸν εἰρήκασι τρόπον, τοσοῦτον 
δὲ προσεπέϑεσαν, ὃ χαὶ ἴδιόν ἐστιν αὐτῶν, ὅτι τὸ πεπερα- 
σμένον χαὶ τὸ ἄπειοον χαὶ τὸ ἕν οὐχ ἑτέρας τινὰς φήϑησαν 
εἶναι φύσεις, οἷον πῦρ ἢ γῆν 1) τι τοιὅτον ἕτερον, ἀλλ᾿ αὐτὸ 

54. ὅλον τὸν Εὖ. ] τὸν ϑεὸν οχτὰ 4. [.25. οὕτω 1. 1 ἀφετείναντο δΒῦ, 

ἀπεφήναντο (5᾽.} 35. 26. παροῦσαν αἠᾷ 4, ἴοτε. οταπτοηάαπι. [. 28. βλέπων οτα 

Εἰ. 1 που λέγειν ἔοικε ΕἸ. } 80. σαφέστερον Τ' Αδα5. 32. τὸν οτὰ Τα. 32. 33. 

ὑπολαβὼν 42. ] 58. τὰς δηΐο ἀρχὰς οπὰ 4. } 88. 84. τέϑησι πάλιν δ Βόσϑᾳς. 

θΒ7α 1. δὲ οπι 6. τὸ μὲν κατὰ] κατὰ μὲν Αδον: εετουῖ τὸ μὲν κατὰ. [ 2. 

περὶ Εἰ. Ι 2. 8. συνεδρευκότων 445. Ι 8. τοσαῦτα δεν: νυῖσο ταῦτα. [ 6. ἀπίο 

ἀρχὰς αὐά τὰς 498}. [": ὥσπερ ὕλης εἴδη “Γα5. ] 8. τὴν ἀπο αἰτίαν οπὶ 

Τας. 1 ταύτην Εὖ, ] 9. παρ ὧν μὲν μίαν παρ᾽ ὧν Α41.} 10. μαλακώτερον 

Αξὺ ΑἸἹεχ οἱ γρ ΕἸ, μορυχώτερον ς ὁχ ν-. 1. ἀρτι ΑΙοεχ, μοναχώτερον ςοπί. 

Βν τ ΑἸἴοχ, μονμώτερον Α56]. 1 11. περὲ τῶν αὐτῶν ΕΊ ΒΡΟΥ, 1 δυεῖν 

Ταϑ. τε ἴογέ. οσὰ Αἰοχ. [ 18. ποιοῦσι Ροβὲ 12. μέαν ΑἸοχ. Ι 15. δὲ οταὰα Τ'] 

ἔστιν αὐτῶν 416: νυῖσο αὐτῶν ἐστίν. [ 16. καὶ τὸ ἕν οα ΕΚ Ύ ΒΟΥ. ] 

11. φύσεις εἶναι ΕΠ. 



ΑἹ 6. 987. 19 

τὸ ἄπειρον χαὶ αὐτὸ τὸ ἕν οὐσίαν εἶναι τούτων ὧν κατηγο- 
ρὄνται, διὸ καὶ ἀριϑμὸν εἶναι τὴν οὐσίαν ἁπάντων. περί τὲ 
τότων ὃν τῦτον ἀπεφήναντο τὸν τρόπον, χαὶ περὶ τϑ τί ἐξιν "0 
ἤρξαντο μὲν λέγειν χαὶ ὁρίζεσθαι, λίαν δ᾽ ἁπλῶς ἐπραγμα- 
τεύϑησαν. ὡρίζοντό τε γὰρ ἐπιπολαίως, καὶ ᾧ πρώτῳ ὑπάρ- 
ἕειεν ὁ λεγϑεὶς ὅρος, τῦτ᾽ εἶναι τὴν ὁσίαν τῇ πράγματος ἐνό- 
μιζον, ὥσπερ εἴ τις οἴοιτο ταὐτὸν εἶναι διπλάσιον καὶ τὴν 

δυάδα, διότι πρῶτον ὑπάρχει τοῖς δυσὶ τὸ διπλάσιον. ἀλλ᾽ 25 
ὁ ταὐτὸν ἴσως ἐςὶ τὸ εἶναι διπλασίῳ χαὶ δυάδι. εἰ δὲ μή, 

πολλὰ τὸ ἕν ἔσται, ὃ κἀκείνοις συνέβαινεν. παρὰ μὲν οὖν 
τῶν πρότερον χαὶ τῶν ἄλλων τοσαῦτα ἔςι λαβεῖν. 

θ. ηετὰ δὲ τὰς εἰρημένας φιλοσοφίας ἡ Πλάτωνος ἐπε- 
Ὁ γένετο πραγματεία, τὰ μὲν πολλὰ τότοις ἀχολουϑῦσα, τὰ 30 
δὲ χαὶ ἴδια παρὰ τὴν τῶν ᾿Ιταλιχῶν ἔχουσα φιλοσοφίαν. 
ἐχ νέβ τὲ γὰρ συνήϑης γενόμενος πρῶτον Κρατύλῳ χαὶ ταῖς 
“Ηραχλειτείοις δόξαις, ὡς ἁπάντων τῶν αἰσϑητῶν ἀεὶ ῥεόν- 

γι 

των καὶ ἐπιξήμης περὶ αὐτῶν ἐκ ὅσης, ταῦτα μὲν χαὶ ὕςε- 
ρον οὕτως ὑπέλαβεν. Σωχράτους δὲ περὶ μὲν τὰ ἡϑικὰ 98 
πραγματευομένδ, περὶ δὲ τῆς ὅλης φύσεως ὀϑέν, ἐν μέντοι 

τούτοις τὸ χαϑόλου ζητᾶντος χαὶ περὶ ὁρισμῶν ἐπιξήσαντος 
πρώτου τὴν διάνοιαν, ἐχεῖνον ἀποδεξάμενος διὰ τὸ τοιοῦτον 

ὑπέλαβθεν ὡς περὶ ἑτέρων τῦτο γινόμενον καὶ ὁ τῶν αἰσϑη- ὃ 
τῶν τινός" ἀδύνατον γὰρ εἶναι τὸν χοινὸν ὅρον τῶν αἰσϑητῶν 

τινός, ἀεί γε μεταβαλλόντων. οὕτως μὲν ὃν τὰ τοιαῦτα τῶν 
ὄντων ἰδέας προσηγόρευσε, τὰ δ᾽ αἰσϑητὰ παρὰ ταῦτα καὶ 
κατὰ ταῦτα λέγεσϑαι πάντα" χατὰ μέϑεξιν γὰρ εἶναι τὰ 

δ 
᾽ 

Η - ΄, τῷ ᾽ , Σ πολλὰ τῶν συνωνύμων τοῖς εἴδεσιν. τὴν δὲ μέϑεξιν τὄνομα 10 

19. πάντων “10. ]. 20. οὖν οτχ 4. [ ἀπεφήναντο τοῦτον 4450. [ 22. τὲ 

οτι 7. [ πρώτως “Ἵὅ. 1 “5. 28. ὑπάρξειν Τ΄, 23. 24. ἐνόμιζον 449: οοίἴου! 

ἐνόμισαν. [ 25. ὅτε δ΄. [ δύο 41. ] 206. ἐστὲ οτα ΕΠ, απὸ ἴσως ροὸπ 76. ] 

28. προτέρων ΕὐΓ͵ πρώτων α5. [ 29. 80. ἐγένετο 5. [. 80. τοῖς Πυϑαγο-: 

θείοις τούτοις 48. [ 82. τε ὁτὰ ΑἹ. [ συνήϑης γενόμενος ΑΔ ΑἸοχ: δοτονῖ 

συγγενόμενος. ΚΚρατύλλῳ α. Ι 34. χαὶ Ῥοβὲ μὲν οὔ (8. 

9870 1. οὗτος Ε', οὔτε Βύ. 1.2. μέντοι] δὲ 41ὅ. ] 4. ἐχείνων Ε΄. 1 διὰ 
ν᾿ - - - , τὰ ΤῊΝ 5 

τὸ ζητῆσαι περὶ τῶν χαϑόλου τοιοῦτον ὑπ. α8. ] ὅ. ἑτέρων τοὺς δοισμοὺς 
τούτους γινομένους 648, ἑτέρων τούτους γωομένους 6. 1 γυομένων 47. Ι καὺ 

οὗ περὶ τῶν αἶσϑ. Ααᾳξο. 1 6. τινός οτα 41. | ὅρον] λόγον ΕΔΒΟΕ. 

τ. οὕτως δ᾽ Οὐ δίας, οὗτος Κ᾽. | τὰ μὲν οὖν Αδρ, οὖν τὰ μὲν 8.8, ἴονι. 

τοῖο. ] 8. περὶ τὰ παρὰ ταῦτα 45. 8. 9. καὶ κατὰ ταῦτα οτὰ ἕ. [ 10. συ- 

νωνύμων τοῖς ΑΕ ΑἸοχ οἱ γ9 ΕΠ: εοἴοτὶ συνωνύμων ὁμώνυμα τοῖς. 
τ ιῖνος 
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μόνον μετέβαλεν" οἱ μὲν γὰρ Πυϑαχγόρειοι μιμήσει τὰ ὄντα 
φασὶν εἶναι τῶν ἀριϑμῶν, Πλάτων δὲ μεϑέξει, τὄνομα με- 
ταβαλών. τὴν μέντοι γε μέϑεξιν ἢ) τὴν μίμησιν ἥτις ἂν εἴη 

τῶν εἰδῶν, ἀφεῖσαν ἐν κοινῷ ζητεῖν. ἔτι δὲ παρὰ τὰ αἰσϑητὰ 

15 χαὶ τὰ εἴδη τὰ μαϑηματιχὰ τῶν πραγμάτων εἶναί φησι 
μεταξύ, διαφέροντα τῶν μὲν αἰσϑητῶν τῷ ἀΐδια χαὶ ἀκί- 
γητα εἶναι, τῶν δ᾽ εἰδῶν τῷ τὰ μὲν πόλλ᾽ ἄττα ὅμοια εἶναι 
τὸ δὲ εἶδος αὐτὸ ἕν ἕχαστον μόνον. ἐπεὶ δ᾽ αἴτια τὰ εἴδη 
τοῖς ἄλλοις, τἀκείνων ςοιχεῖα πάντων φήϑη τῶν ὄντων εἶναι 

90 στοιχεῖα. ὡς μὲν οὖν ὕλην τὸ μέγα χαὶ τὸ μιχρὸν εἶναι 21] 
ἀρχάς, ὡς δ᾽ ἀσίαν τὸ ἕν" ἐξ ἐχείνων γὰρ κατὰ μέϑεξιν τῇ 

ἑνὸς τὰ εἴδη εἶναι τὸς ἀριϑμός. τὸ μέντοι γε ἕν ὀσίαν εἶναι, 
καὶ μὴ ἕτερόν γέ τι ὃν λέγεσϑαι ἕν, παραπλησίως τοῖς Πυ- 
ϑαγορείοις ἔλεγε, χαὶ τὸ τὸς ἀριϑμὲς αἰτίας εἶναι τοῖς ἄλλοις 

95 τῆς οὐσίας ὡσαύτως ἐχείνοις" τὸ δὲ ἀντὶ τῇ ἀπείρξ ὡς ἑνὸς 

δυάδα ποιῆσαι, τὸ δ᾽ ἄπειρον ἐχ μεγάλδ χαὶ μιχοϑ, τῦτ᾽ 
ἴδιον χαὶ ἔτι ὁ μὲν τοὺς ἀοιϑμὸς παρὰ τὰ αἰσϑητά, οἱ δ᾽ 
ἀριϑμὲς εἶναί φασιν αὐτὰ τὰ πράγματα, χαὶ τὰ μαϑημα- 
τικὰ μεταξὺ τότων οὐ τιϑέασιν. τὸ μὲν ὃν τὸ ἕν χαὶ τοὺς 

80 ἀριϑμοὺς παρὰ τὰ πράγματα ποιῆσαι, χαὶ μὴ ὥσπερ οἱ 
“ιυϑαχγόρειοι, χαὶ ἡ τῶν εἰδῶν εἰσαγωγὴ διὰ τὴν ἐν τοῖς λό- 
γοις ἐγένετο σχέψιν (οἱ γὰρ πρότεροι διαλεκτικῆς ὁ μετεῖ- 
χον), τὸ δὲ δυάδα ποιῆσαι τὴν ἑτέραν φύσιν διὰ τὸ τοὺς 
ἀριϑμὲς ἔξω τῶν πρώτων εὐφυῶς ἐξ αὐτῆς γεννᾶσϑαι, ὧσ- 

988α πὲρ ἔχ τινος ἐχμαγείου. χαίτοι συμβαίνειν γ᾽ ἐναντίως" οἱ 

γὰρ εὔλογον ὅτως. οἱ μὲν γὰρ ἐκ τῆς ὕλης πολλὰ ποισιν, 
τὸ δ᾽ εἶδος ἅπαξ γεννᾷ μόνον, φαίνεται δ᾽ ἐκ μιᾶς ὕλης 
μία τράπεζα, ὁ δὲ τὸ εἶδος ἐπιφέρων εἷς ὧν πολλὰς ποιεῖ. 

11. μόνον οτὰ δ Ἐῶ, 1 μετέβαλλεν 75, μετέλαβεν 4 )Ὀ᾽, μεταβάλλων ἘΝ. ] 

μίμησιν Τά5. ] 12. μέϑεξιν ἀ8.} 1.18. τοὔνομα μεταβαλών οτὰ “466. } 18. γε 

οπὰ “4. ] ἥτις] τίς Εὐ.} 14. ἀφῆσαν 4. } ἐκ κοινῶν δ, ΒύΟΥ, [ 15. φασι Εὖ 

α5..} ι1. ἄττα] τὰ 416, οτὰ ΑἸοχ. 18. ἐπειδὴ αἴτια 56}. [ 19. ἁπάντων 

Αὐε. 1 τῶν ὄντων φήϑη 4. | «21. γὰρ τὰ κατὰ 78. 22. εἴδη καὶ τοὺς 

ἀρ. Δ5ε]. 1 ἕν] ὃν ὡς α8.} 28. γέ «44 Αὐξύ, [ον] τὸ ὃν ΕἾδα8, τὸ ἕν Α5ι].] 

ἕν Α}} εἱ ΑἹεχ, ὃν Εὖ, οτὰ 7: οοιθυὶ εἶναι. [ 24. ὅλοις Τί γρ τῆς ὅλης 

οὐσίας ἘΠ. 1.26. τὸ δ᾽] καὶ τὸ Αδοῦ: οἴου δὲ ΑΙοὸχ τὸ δ᾽. [ 21. ἔτι) ὅτι 

ΑὉ Δεῖ οὐ: οθιουὶ οἵ ΑἸοχ ἔτι. [.29. 80. τὸν ἀριϑμὸν ΑδΗὖςΗ. 1. 841. πυϑα- 

γορικοὶ ἢ. 33. τὴν] καὶ τὴν δ. 

988. 1. γε συμβαίνει 1, [ «. οἱ 45 ΑἸοχ: δείουὶ οἱ 6 νῦν. 4. ἕν 

ον 268. 
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ὁμοίως δ᾽ ἔχει καὶ τὸ ἄρρεν πρὸς τὸ ϑῆλυ' τὸ μὲν γὰρ ὃ 
ὑπὸ μιᾶς πληρὅται ὀχείας, τὸ δ᾽ ἄρρεν πολλὰ πληροῖ" καί- 
τοι ταῦτα μιμήματα τῶν ἀρχῶν ἐχείνων ἐςίν. Πλάτων μὲν 
ὃν περὶ τῶν ζητουμένων ὅτω διώρισεν: φανερὸν δ᾽ ἐκ τῶν 
εἰρημένων ὅτι δυοῖν αἰτίαιν ἐστὶ μόνον χεχρημένος, τῇ τὲ 
τὸ τί ἐξι χαὶ τῇ κατὰ τὴν ὕλην" τὰ γὰρ εἴδη τοῦ τί ἐστιν 1 

αἴτια τοῖς ἄλλοις, τοῖς δ᾽ εἴδεσι τὸ ἕν. χαὶ τίς ἡ ὕλη ἡ 

ὑποχειμένη, χαϑ᾽ ἧς τὰ εἴδη μὲν ἐπὶ τῶν αἰσϑητῶν τὸ δ᾽ 
ἕν ἐν τοῖς εἴδεσι λέγεται, ὅτι αὕτη δυάς ἐστι, τὸ μέγα χαὶ 
τὸ μιχρόν. ἔτι δὲ τὴν τῷ εὖ χαὶ τῇ χαχῶς αἰτίαν τοῖς ςοι- 

χείοις ἀπέδωχεν ἑχατέροις ἑκατέραν, ὥσπερ φαμὲν χαὶ τῶν 1ὅ 
προτέρων ἐπιζητῆσαί τινας φιλοσόφων, οἷον ᾿Εμπεδοχλέα 

ἡῷ 

χαὶ ναξαγόραν. 
7 ΣΕυυντόμως μὲν οὖν χαὶ χεφαλαιωδῶς ἐπεληλύϑαμεν τί- 
γὲς τὲ χαὶ πῶς τυγχάνουσιν εἰρηχότες περί τε τῶν ἀρχῶν 
χαὶ τῆς ἀληϑείας" ὅμως δὲ τοσοῦτόν γ᾽ ἔχομεν ἐξ αὐτῶν, 320 
ὅτι τῶν λεγόντων περὶ ἀρχῆς χαὶ αἰτίας οὐϑεὶς ἔξω τῶν ἐν 
τοῖς περὶ φύσεως ἡμῖν διωρισμένων εἴρηχεν, ἀλλὰ πάντες 
ἀμυδρῶς μὲν ἐκείνων δέ πως φαίνονται ϑιγγάνοντες. οἱ μὲν 
γὰρ ὡς ὕλην τὴν ἀρχὴν λέγϑθσιν, ἄν τε μίαν ἄν τε πλείες 
ὑποϑῶσι, χαὶ ἐάν τε σῶμα ἐάν τε ἀσώματον τιϑῶσιν, οἷον 25 
Πλάτων μὲν τὸ μέγα καὶ τὸ μιχρὸν λέγων, οἱ δ᾽ ᾿Ιταλιχοὶ 
τὸ ἄπειρον, ᾿Βιιπεδοχλῆς δὲ πῦρ καὶ γῆν καὶ ὕδωρ καὶ 
ἀέρα, ᾿“ναξαγόρας δὲ τὴν τῶν ὁμοιομερῶν ἀπειρίαν. οὗτοί 
τὲ δὴ πάντες τῆς τοιαύτης αἰτίας ἡμμένοι εἰσί, καὶ ἔτι ὅσοι 

ἀέρα ἢ πῦρ ἢ ὕδωρ ἢ πυρὸς μὲν πυχνότερον ἀέρος δὲ λ8- 30 
΄ Ν ᾿ πον Ψ: - ᾿ - πτότερον" χαὶ γὰρ τοιϑτόν τινὲς εἰρήχασιν εἶναι τὸ πρῶτον 

στοιχεῖον. οὗτοι μὲν ὃν ταύτης τῆς αἰτίας ἥψαντο μόνον, 
ἕτεροι δὲ τινες ὅϑεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, οἷον ὅσοι φιλίαν 

5. Ροϑὲ γὰρ «44 ϑῆλυ Αδεὐ. 1 8. διώριζε 41. 1 9. μόνον κέχρηται Αϑεὺ, 

μ. κεχρημένος 7: οοἴετ! ἐστὲ μι. κεχρημένος. [ 11. τοῖς δ᾽ εἰδόσι τὸ ἕν καὶ 

τῇ ὕλη γρ ΑΙοχ. [12. εἴδη μὲν 416 εἰ γρ ΑΙεχ: δείουὶ δὲ ΑἸὸχ εἰ ὁ εἴδη τὼ 

μὲν. [15.138. τὰ δὲ ἐπὶ τοῖς εἴδεσι ΑΙοχ, 5.4 τὸ δὲ ἕν ἐν τ. ε. γ0 ΑΙοχ, τὰ δὲ 

ἐν τι εν 6. 1 18. ὅτι --- 14. μικρόν οπι 4. ] 18. δυὰς αὕτη Τ΄ 1 τ4. δὲ} 
τε καὶ δ, 1 15. ὥσπερ Αὖ ΑΙοχ: δοϊονὶ ὅπερ μᾶλλον. [ 16. φιλοσόφων 4’ 

ΑἸοχ ὃ: νυΐθο φιλοσόφους. [ 18. ἐπελελήϑαμεν α. [ 19. τῶν ἀρχῶν οἵη 5. | 

20. τοῦτόν δ. | γ᾽ οπι ΕΗ. 22. περὶ τῆς φύσεως δ,ΒδΟὗ, ] 24. ἐών -- 

ἐάν Τ΄} 25. ἀσωμάτους ΕἼ, ἀσωμάτως δ᾽, ἀσώματον τοῦτο 41. 21..28. 

ἀέρα καὶ ὕδωρ Εδ. [.29. τε] δὲ α8. 1 ἐνημμένοι ἀ5. [ 32. μόνον οπι Ἐ. ἢ 
38. οἷον οπὶ (8. 
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καὶ νεῖχος ἢ νᾶὃν ἢ ἔρωτα ποιδσιν ἀρχήν. τὸ δὲ τί ἣν εἶναι 
8ὅ χαὶ τὴν ὁσίαν σαφῶς μὲν ὀϑεὶς ἀποδέδωχε, μάλιςξα δ᾽ οἱ τὰ 

ϑ988ὺ εἴδη τιϑέντες λέγουσιν" ὅτε γὰρ ὡς ὕλην τοῖς αἰσϑητοῖς τὰ 
εἴδη καὶ τὸ ἕν τοῖς εἴδεσιν, ὅϑ᾽ ὡς ἐντεῦϑεν τὴν ἀρχὴν τῆς 23 

χινηήσεως γιγνομένην ὑπολαμβάνθεσιν (ἀκινησίας γὰρ αἴτια 
μᾶλλον καὶ τῇ ἐν ἠρεμίᾳ εἶναί φασιν), ἀλλὰ τὸ τί ἦν εἶναι 

δ ὁχάστῳ τῶν ἄλλων τὰ εἴδη παρέχονται, τοῖς δ᾽ εἴδεσι τὸ 
ἕν. τὸ δ᾽ οὗ ἕνεχα αἱ πράξεις καὶ αἱ μεταβολαὶ καὶ αἱ 
κινήσεις, τρόπον μέν τινα λέγουσιν αἴτιον, ὅτω δὲ ὁ λέγϑθ- 
σιν, δ᾽ ὅνπερ πέφυκεν. οἱ μὲν γὰρ νϑν λέγοντες ἢ φιλίαν 
ὡς ἀγαϑὸν μέν τι ταύτας τὰς αἰτίας τιϑέασιν, οὐ μὴν ὡς 

10 ἕνεκα γε τούτων ἢ ὃν 1) γιγνόμενόν τι τῶν ὄντων, ἀλλ᾽ ὡς 
ἀπὸ τότων τὰς χινήσεις οὔσας λέγουσιν. ὡς δ᾽ αὕτως χαὶ 

οἱ τὸ ἕν ἢ τὸ ὃν φάσχοντες εἶναι τὴν τοιαύτην φύσιν, τῆς 
μὲν δσίας αἴτιόν φασιν εἶναι, ὁ μὴν τότϑ γε ἕνεχα ἢ εἶναι ἢ 
γίγνεσϑαι. ὥς λέγειν τὲ χαὶ μὴ λέγειν πως συμβαίνει αὖ- 

ιὅ τοῖς τἀγαϑὸν αἴτιον" ὁ γὰρ ἁπλῶς ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὸς 
λέγουσιν. ὅτι μὲν οὖν ὀρϑῶς διώριξαι περὶ τῶν αἰτίων, καὶ 
πόσα χαὶ ποῖα, μαρτυρεῖν ἐοίχασιν ἡμῖν χαὶ οὗτοι πάντες, 

“ὃ δυνάμενον ϑιγεῖν ἄλλης αἰτίας. πρὸς δὲ τὅτοις, ὅτι ζητη- 
τέαι αἱ ἀρχαὶ ἢ ϑτως ἅπασαι ἢ τινὰ τρύπον τὅτων, δῆλον. 

20 πῶς δὲ τότων ἕχαξος εἴρηκε, καὶ πῶς ἔχει περὶ τῶν ἀρχῶν, 

τὰς ἐνδεχομένας ἀπορίας μετὰ τῦτο διέλϑωμεν περὶ αὐτῶν. 

8. Ὅσοι μὲν οὖν ἕν τε τὸ πᾶν χαὶ μίαν τινὰ φύσιν ὡς 
ὕλην τιϑέασι, χαὶ ταύτην σωματικὴν χαὶ μέγεϑος ἔχουσαν, 
δῆλον ὅτι πολλαχῶς ἁμαρτάνϑθσιν. τῶν γὰρ σωμάτων τὰ 

95 ςοιχεῖα τιϑέασι μόνον, τῶν δ᾽ ἀσωμάτων ὅ, ὄντων καὶ ἀσω- 

84. ἢ νοῦν] καὶ νοῦν ΕΒ Οὗρ. 1 35. ἀποδέδωκε ΕΠ ΟΥ̓ Ρύᾳς, ἀπέ- 

δῶχε οὐτὰ οοίουῖ5 ὦ. 

θ88ὺ 1. ροβὶ εἴδη αδα καὶ τὰ ἐν τοῖς εἴδεσι 41.8.1} ὕλη 49. ] 2. τὸ 

ὃν ἀὰὲ σομϊοοῖ. δου ῖρ51: οοάϊοο5 Αἰὸχ ἐαϑοῦ τὰ ἐν. | 8. αἴτια ΕἸ, αἰτία Εἰ, αἱ- 

τίαιν ΑἸεχ: δοϊουὶ αἰτίαν, Τ' ροϑὲ μᾶλλον. ] 8. πέφυχε τρόπον. οἱ Εἰ. 1 1] καὶ 

Αὐς. 1 9. τι] τοι Εϑ, οσα 4. [ τὰς αἰτίας ταύτας δ,ΒῦΟὖ, 1 κὴν]} τὴν ΑΔ. 

11. οὔσας 441, τούτων εἶναι δ, ΒΟΥ, οὔσας τούτων 6: οοιουϊ εἶναι τούτων. 

12. ὃν ἢ τὸ ἕν Αὖ' 1 18. οὐσίας μὲν ΕΒ ΟΥ Ηρ, 1 φασιν αἴτιον Ε".]ὴ 

δηῖο εἶναι πὰ 410. 14. τὲ οπι 7'. | 15. αἴτιον] τοιοῦτον 5. Β'Οὐϊ, τοιοῦ- 

τον αἴτιον α8.] οὐ γὰρ -- 18. λέγουσω οτὰ «Ὁ. ] ἀλλὰ καὶ κατὰ (ὅ.} 15. 16. 

συμβεβηκὸς εἶναι λέγουσιν το ΕΠ). [ ττ. πόσαι καὶ ποῖαι [5. [19. τοῦτον δ΄] 

22. τι Ηὖ. | μίαν εἰναί τοια ΕΒ ΤΗΝ“ ΒΟ δ ῖαβ. 1. 25. ὄνιων καὶ ἀσωμά- 
τῶν οπι 47. 
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μάτων. χαὶ περὶ γενέσεως [χαὶ φϑορᾶς] ἐπιχειροῦντες τὰς 
αἰτίας λέγειν, καὶ περὶ πάντων φυσιολογᾶντες, τὸ τῆς κινή- 
σεως αἴτιον ἀναιρᾶσιν. ἔτε δὲ τὸ τὴν ὁσίαν μηϑενὸς αἰτίαν 

“4 τιϑέγαι, μηδὲ τὸ τί ἐστι" χαὶ πρὸς τούτοις τὸ ῥᾳφδίως τῶν 
ἁπλῶν. σωμάτων λέγειν ἀρχὴν ὁτιθν πλὴν γῆς, ὁκ ἐπισχε- 80 
ψάμενοι τὴν ἐξ ἀλλήλων γένεσιν πῶς ποιοῦνται, λέγω δὲ 
πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆν χαὶ ἀέρα" τὰ μὲν γὰρ συχγχρίσει, 

τὰ δὲ διαχρίσει ἐξ ἀλλήλων γίγνεται. τὅτο δὲ πρὸς τὸ πρό- 
τερον εἶναι καὶ ὕστερον διαφέρει πλεῖστον" τῇ μὲν γὰρ ἂν 
δόξειε ςοιχειωδέξατον εἶναι πάντων ἐξ ὃ γίγνονται συγχρί- 85 
σὲξι πρώτϑ, τοιὅτον δὲ τὸ μιχρομερέξατον καὶ λεπτότατον ἂν 989α 
εἴη τῶν σωμάτων. διόπερ ὅσοι πῦρ ἀρχὴν τιϑέασι, μάλιξα 
ὁμολογϑμένως ἂν τῷ λόγῳ τόὅτῳ λέγοιεν. τοιοῦτον δὲ καὶ 
τῶν ἄλλων ἕχαςξος ὁμολογεῖ τὸ ςοιχεῖον εἶναι τὸ τῶν σω- 
μάτων. οὐϑεὶς γϑν τῶν ὕςξερον ἠξίωσε καὶ ἕν λεγόντων γῆν ὅ 
εἶναι ςοιχεῖον, δηλονότι διὰ τὴν μεγαλομέρειαν, τῶν δὲ τριῶν 
ξοιχείων ἕχαξον εἴληφε χριτήν τινα οἱ μὲν γὰρ πῦρ, οἱ δ᾽ 
ὕδωρ, οἱ δ᾽ ἀέρα τῦτ᾽ εἶναί φασιν" χαίτοι διὰ τί ποτ᾽ ὁ καὶ 
τὴν γῆν λέγουσιν, ὥσπερ οἱ πολλοὶ τῶν ἀνϑρώπων; πάντα 
γὰρ εἶναί φασι γῆν. φησὶ δὲ χαὶ “Πἰσίοδος τὴν γῆν πρώ- 10 
τὴν γενέσϑαι τῶν σωμάτων" οὕτως ἀρχαίαν χαὶ δημοτι- 
χὴν συμι βέβηκεν εἶναι τὴν ὑπόληψιν. χατὰ μὲν οὖν τοῦ- 

τον τὸν λόγον οὔτ᾽ εἴ τις τούτων τι λέγει πλὴν πυρός, 
οὔτ᾽ εἴ τις ἀέρος μὲν πυχνότερον τοῦτο τίϑησιν ὕδατος δὲ 
λεπτότερον, οὐχ ὀρϑῶς ἂν λέγοι. εἰ δ᾽ ἐστὶ τὸ τῇ γενέσει 10 
ὕστερον τῇ φύσει πρότερον, τὸ δὲ πεπεμμένον καὶ συγκε- 

26. χαὶ φϑορᾶς οπιτοηάτπη ὁχ δποζουϊίαις ΑἸὸχ Ρ. 49, 8. 1 21. λέγουσι 

χναιροῦσιν} παρέλιπον ἴοτι. ΑΙοχ. [.29. ρΡοβὲ ἐστι α8.} ἁπάντων 4450. 
οοἴοι 8, σοιτῃα οὖ. | 30. λέγειν] εἶναι ΕΠ ία5. | Ροβὲ γῆς «δὰ μὴ δοξαΐζον-- 

τες γένεσιν ἐκ στοιχείων ἢ μεταβολήν α8. 32. καὶ ροβὶ πῦρ οὐχ Β΄. [ γὴν 

καὶ ὕδωρ 4. } 34. τὴ 4ὅ, πὴ Ε, γὴ ΝΟ, πῦρ ΤΕ: ναῖδο ἄδεϑι, τά 

εἰομῖμι ἱ, ΕἸ τὰς γρ τί μὲν καὶ νῦν μέν, ἔστιν ὅτε καὶ τῇ μέν. 1 35. ροϑβῖ 

πάντων «ἀὰ γὴ 48. γίγνεται α8. 
989α 4. ἕκαστον ὡμολογεῖτο Α44ὅ.] τὸ ἀυῖε τῶν οτὰ “41ὅ. 5. γὰρ ΒΡΕ".} 

τῶν ὕστερον ἠξίωσε καὶ] ἠξίωσε τῶν ΑΡ. τ. ἕχαστον στοιχείων ΕἼΤΑ 

Οα8, ἕκαστον στοιχεῖον 5.85 Ε1}. } τινα κρ. 45. γὰρ τὸ πῦρ Ε΄.} 5. καὶ] 

δὲ Αὖ. [10. φασι τὴν γὴν ΤΈΡΕΝ ας. 1 τι. γεγενῆσϑαι 4. 1 12. συμβέ- 

βηκεν εἶναι} εἶχε Α1Ὁ. 1 18. τι ροβὶ λέγει 0, οτὰ ΕἸ. 1 15. λέγει α- ᾿ 16. 
πρότερον τῇ φύσει ὕστερον ΑΕΗ, ὕστερον πρότερον τ. φ. 6. ἰ πεπε- 

μένον Τί, συμπεπεμμένον α8. 
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χριμένον ὕςξερον τῇ γενέσει, τοὐναντίον ὧν εἴη τούτων, ὕδωρ 
μὲν ἀέρος πρότερον, γῆ δὲ ὕδατος. περὶ μὲν οὖν τῶν μίαν 25 
τιϑεμένων αἰτίαν οἵαν εἴπομεν, ἔστω ταῦτ᾽ εἰρημένα τὸ δ᾽ 

0 αὐτὸ χἂν εἴ τις ταῦτα πλείω τίϑησιν, οἷον ᾿Ειιπεδοχλῆς τέτ- 
ταρά φησιν εἶναι σώματα τὴν ὕλην. καὶ γὰρ τότῳ τὰ μὲν 
ταὐτὰ τὰ δ᾽ ἴδια συμβαίνειν ἀνάγκη. γιγνόμενά τε γὰρ ἐξ 
ἀλλήλων ὁρῶμεν ὡς ἐκ ἀεὶ διαμένοντος πυρὸς καὶ γῆς τῷ 
αὐτῇ σώματος (εἴρηται δὲ ἐν τοῖς περὶ φύσεως περὶ αὐτῶν)" 

26 χαὶ περὶ τῆς τῶν χκινϑμένων αἰτίας, πότερον ἕν ἢ δύο ϑετέον, 
ὄτ᾽ ὀρϑῶς ὄτε εὐλόγως οἰητέον εἰρῆσϑαι παντελῶς. ὅλως τὲ 

ἀλλοίωσιν ἀναιρεῖσθαι ἀνάγκη τοῖς ὅτω λέγθσιν" ἃ γὰρ ἐκ 
ϑερμδ ψυχρὸν ὀδὲ ἐκ ψυχροῦ ϑερμὸν ἔξαι. τὶ γὰρ ἂν αὐτὰ 
πάσχοι τἀναντία, χαὶ τὶς ἂν εἴη μία φύσις ἡ γιγνομένη 

80 πῦρ χαὶ ὕδωρ, ὃ ἐκεῖνος οὔ φησιν. ᾿ἀναξαγόραν δ᾽ εἴ τις 

ὑπολάβοι δύο λέγειν στοιχεῖα, μάλις᾽ ἂν ὑπολάβοι κατὰ 
λόγον, ὃν ἐχεῖνος αὐτὸς μὲν ὁ διήρϑρωσεν, ἠκολόϑησε μέντ᾽ 

ἂν ἐξ ἀνάγκης τοῖς ἐπάγδσιν αὐτόν. ἀτύπϑ γὰρ ὄντος καὶ 

ἄλλως τοῦ φάσχειν μεμῖχϑαι τὴν ἀρχὴν πάντα, χαὶ διὰ 
989 τὸ συμβαίνειν ἄμιχτα δεῖν προὐὔπάρχειν, χαὶ διὰ τὸ μὴ 

περυχέναι τῷ τυχόντι μίγνυσϑαι τὸ τυχόν, πρὸς δὲ τόὅτοις 
ὅτι τὰ πάϑη καὶ τὰ συμβεβηχότα χωρίζοιτ᾽ ἂν τῶν ὀὁσιῶν 
(τῶν γὰρ αὐτῶν μῖξίς ἐξι χαὶ χωρισμός), ὅμως εἴ τις ἀχο- 

5 λουϑήσειε συνδιαρϑρῶν ἃ βούλεται λέγειν, ἴσως ἂν φανείη 

καινοπρεπεστέρως λέγων. ὅτε γὰρ οὐϑὲν ἣν ἀποκχεχριμένον, 
δῆλον ὡς οὐϑὲν ἣν ἀληϑὲς εἰπεῖν κατὰ τῆς οὐσίας ἐχείνης, 

λέγω δ᾽ οἷον ὅτι οὔτε λευχὸν οὔτε μέλαν ἢ φαιὸν ἢ ἄλλο 
χρῶμα, ἀλλ᾽ ἄχρων ἣν ἐξ ἀνάγχης" εἶχε γὰρ ἄν τι τό- 

ἴ0ὺτῶν τῶν χρωμάτων. ὁμοίως δὲ χαὶ ἄχυμον τῷ αὐτῷ λόγῳ 36 
τότῳ, ἐδὲ ἄλλο τῶν ὁμοίων ὀϑέν' ὅτε γὰρ ποιόν τι οἷόν 

20. κἄν εἴ] καὶ εἴ ΑΙοχ. [ πλείω ταῦτα 5. [ 24. δὲ] δὲ χαὶ α8. | 25. 

κινούντων δίας: εειονϊ χινουμένων. [ 26. οὔτ΄] ὃ οὔτ᾽ Αὖς, 1 ἀλόγως 51 

Βύρνμῦ εἰ ΡΥ ΚΣ ΑΚο] γο ΑΙεχ γρ Αῖαξο. | ὅλως --- 80. φησιν οπὶ 15, πὸς 

Ἰπ οσρυοίαασ Αἴοχ, σε ᾿άροὶ Λ5ε]. | 48. ἐστι ΒΤ ας. τὶ εἰ 29. τὶς 56]: 

τί εἰ τίς αβοὖ. αὐτὰ ἂν ΕΤΕαεο. [ 29. εἴη ἂν ΕΒ ΒΡ 9 ἀβο.} 81. ὑπο- 
λαμβάνει Εὖ, 1 35. οὐ] οὐ σαφῶς “466. 1] διήρϑρωκεν Τα8.} 38. ἐπάγουσιν 

Αδὲ εἰ ἴοτι. ΑΙοχ: δδῖο λέγουσιν. [ αὐτόν] φαπε ἴ. 

989} 3. χωρίζοιντ᾽ α8.} 6. ἀποκεκρυμμένον δ.) 1. ἐκείνοις (δα. } 5. οἷον 

4 47. 8. 9. ἢ ἀλλο χρῶμα οτὰ 4. 9. ἄχροον 51 ΒΟ ὁ, ἀχρωον ΚΡ, ἀχρώ-- 

ματον «Αδᾳ8ς. [ ἣν οτὰ 41. } 9. 10. τῶν χρωμάτων τούτων Αι 510. ἄχυμον 

τῷ} ἄχυμον, καὶ τῷ Αοῦ. [ τι. τοῦτο Τ' 1 ἀλλο] ἄλλο τι δον, ὁπ Τ' 
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τε αὐτὸ εἶναι οὔτε ποσὸν οὔτε τί. τῶν γὰρ ἐν μέρει τι λε- 
γομένων εἰδῶν ὑπῆρχεν ἂν αὐτῷ, τῦτο δὲ ἀδύνατον με- 
μιγμένων γε πάντων" ἤδη γὰρ ἂν ἀπεχέχριτο, φησὶ δ᾽ 
εἶναι μεμιγμένα πάντα πλὴν τῇ νϑ, τὅτον δὲ ἀμιγῆ μόνον 15 
χαὶ χαϑαρόν. ἐκ δὴ τούτων συμβαίνει λέγειν αὐτῷ τὰς 
ἀρχὰς τό τε ἕν (τὅτο γὰρ ἁπλὲν καὶ ἀμιγές) καὶ ϑάτερον, 
οἷον τίϑεμεν τὸ ἀόριςον πρὶν ὁρισϑῆναι καὶ μετασχεῖν εἴδες 
τινός. ὥςξ λέγεται μὲν ὄτ᾽ ὀρϑῶς ὅτε σαφῶς, βόλεται μέν- 
τοι τι παραπλήσιον τοῖς τὲ ὕξερον λέγϑσι χαὶ τοῖς φαινομέ- 20 
γοις μᾶλλον. ἀλλὰ γὰρ ὅτοι μὲν τοῖς περὶ γένεσιν λόγοις 
καὶ φϑορὰν καὶ κίνησιν οἰκεῖοι τυγχάνουσι μόνον" σχεδὸν 
γὰρ περὶ τῆς τοιαύτης ὁσίας χαὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς αἰτίας 
ζητᾶσι μόνον. ὅσοι δὲ περὶ μὲν ἁπάντων τῶν ὄντων ποιδῦνται 
τὴν ϑεωρίαν, τῶν δ᾽ ὄντων τὰ μὲν αἰσϑητὰ τὰ δ᾽ ἐκ αἰσϑητὰ 55 
τιϑέασι, δῆλον ὡς περὶ ἀμφοτέρων τῶν γενῶν ποιδνται τὴν 
ἐπίσχεψιν" διὸ μᾶλλον ἀν τις ἐνδιατρίψειε περὶ αὐτῶν, τί 
καλῶς ἢ μὴ καλῶς λέγουσιν εἰς τὴν τῶν νῦν ἡμῖν προχϑι- 
μένων σχέψιν. οἱ μὲν ἐν χαλόμενοι Πυϑαχγόρειοι ταῖς μὲν 

ἀρχαῖς χαὶ τοῖς ςοιχείοις ἐκτοπωτέροις χρῶνται τῶν φυσιο- 30 

λόγων. τὸ δ᾽ αἴτιον ὅτι παρέλαβον αὐτὰς ἐκ ἐξ αἰσϑητῶν" 
τὰ γὰρ μαϑηματιχὰ τῶν ὄντων ἄνευ κινήσεώς ἔστιν, ἔξω 
τῶν περὶ τὴν ἀςρολογίαν. διαλέγονται μέντοι καὶ πραγμα- 

τεύονται περὶ φύσεως πάντα᾽ γεννῶσί τὲ γὰρ τὸν οὐρανόν, 
καὶ περὶ τὰ τότου μέρη χαὶ τὰ πάϑη καὶ τὰ ἔργα διατη- 990α 

7 ρὅσι τὸ συμβαῖνον, χαὶ τὰς ἀρχὰς χαὶ τὰ αἴτια εἰς ταῦτα 
καταναλίσκεσιν, ὡς ὁμολογᾶντες τοῖς ἄλλοις φυσιολόγοις 

ὅτι τό γε ὃν τῦτ᾽ ἐςὶν ὅσον αἰσϑητόν ἐςι καὶ περιείληφεν ὁ 
καλούμενος οὐρανός. τὰς δ᾽ αἰτίας καὶ τὰς ἀρχάς, ὥσπερ ὅ 

εἴπομεν, ἱκανὰς λέγουσιν ἐπαναβῆναι χαὶ ἐπὶ τὰ ἀνωτέρω 
τῶν ὄντων, χαὶ μᾶλλον ἢ τοῖς περὶ φύσεως λόγοις ἁρμοτ- 
τούσας. ἐκ τίνος μέντοι τρύπου κίνησις ἔσται πέρατος χαὶ 

12. γὰρ] δὲ Εὖ. ] 12.183. τι λεγομένων οτὰ Τ' | 18. αὐτό Εἰ.) τούτω (3.} 

16. δὴ] δὲ Ηδ, μὲν δὴ Εὖ, 1 ττ. ϑάτερον, καϑάπερ ὄν, οἷον ΕΒ ΒύΟὐῖαβ. ] 

40. τὸ οαὰ Γ, Ι 20. 21. τοῖς φαινομένοις ΑἸεχ 6: σοῖονὶ οἱ ᾧ τοῖς νῦν φαινομε- 

γοις. [ 22. καὶ δηΐο κένησιν οτὰ Ε, [ 28. τῆς] τε ΕἸ, τε τῆς Τα. 24. 

μόνης Αι ποιοῦσι ΕΒ Ταξο. } 28. νῦν οἵα ἢ. [ 80. ἐχτοπωιέροις 5ονῖρϑὶ 56- 

οαΐις ΑΙοχ ῥ. 58, 24: οοὐά. εἰ εἄϊι. ἐχτοπωτέρως. 80. 31. τὴν φυσιολο- 

γίαν Εὖ. 1.84. πάντα περὶ φίσεως 44ὅς. ] τε οτὰα Τ'. 
990α 1. τὼ απίο ἔργα οτὰ 416.} 6. ἱκανὰς ὡς λέγουσι καὶ ἐπ. δ“ Οὐγα8.] 

ἀνώτερα Τ' 
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7 οι 

90 

26 ΑΙ 9. 99θ0α. 

ἀπείρου μόνον ὑποχειμένων χαὶ περιττῦ χαὶ ἀρτίου, οὐϑὲν 
λέγεσιν, ἢ πῶς δυνατὸν ἄνευ χινήσεως χαὶ μεταβολῆς γέ- 

γέσιν εἶναι χαὶ φϑορὰν ἢ τὰ τῶν φερομένων ἔργα κατὰ τὸν 

ὀρανόν. ἔτι δὲ εἴτε δῴη τις αὐτοῖς ἐχ τότων εἶναι τὸ μέγε- 
ὅος εἴτε δειχϑείη τὅτο, ὅμως τίνα τρόπον ἔξαι τὰ μὲν χῦφα 
τὰ δὲ βάρος ἔχοντα τῶν σωμάτων; ἐξ ὧν γὰρ ὑποτίϑενται 
καὶ λέγθσιν, ὀϑὲν μᾶλλον περὶ τῶν μαϑηματικῶν λέγουσι 
σωμάτων ἢ περὶ τῶν αἰσϑητῶν" διὸ περὶ πυρὸς ἢ γῆς ἢ τῶν 
ἄλλων τῶν τοιότων σωμάτων ἐδ᾽ ὁτιδν εἰρήκασιν, ἅτε οὐϑὲν 
περὶ τῶν αἰσϑητῶν οἶμαι λέγοντες ἴδιον. ἔτι δὲ πῶς δεῖ 

λαβεῖν αἴτια μὲν εἶναι τὰ τῇ ἀριϑμϑ πάϑη καὶ τὸν ἀριϑμὸν 
τῶν χατὰ τὸν οὐρανὸν ὄντων καὶ γιγνομένων χαὶ ἐξ ἀρχῆς 
καὶ νῦν, ἀοιϑιιὸν δ᾽ ἄλλον μηϑένα εἶναι παρὰ τὸν ἀριϑμὸν 
τῶτον ἐξ ὃ συνέξηχεν ὁ χόσμος; ὅταν γὰρ ἐν τῳδὶ μὲν τῷ 
μέρει δόξα χαὶ καιρὸς αὐτοῖς ἢ, μιχρὸν δὲ ἄνωϑεν ἢ χά- 
τωϑεν ἀδιχία χαὶ χρίσις ἢ μῖξις, ἀπόδειξιν δὲ. λέγωσιν ὅτι 
ὅτων μὲν ἕν ἕχαστον ἀριϑμός ἔςι, συμβαίνει δὲ κατὰ τὸν 

τόπον τὅτον ἤδη πλῆϑος εἶναι τῶν συνιξαμένων μεγεϑῶν διὰ 

τὸ τὰ πάϑη ταῦτα ἀχολουϑεῖν τοῖς τύποις ἑχάςοις, πότερον 
- ᾽ Α - - ἰ - - 

“οὗτος ὁ αὐτός ἐστιν ἀριϑμὸς ὁ ἐν τῷ ὀρανῷ, ὃν δεῖ λαβεῖν 
ὅτι τούτων ἕχαξόν ἐξιν, ἢ παρὰ τοῦτον ἄλλος; ὁ μὲν γὰρ 98 

Πλάτων ἕτερον εἶναί φησιν" καίτοι κἀκεῖνος ἀριϑμὲς οἴεται 
χαὶ ταῦτα εἶναι χαὶ τὰς τότων αἰτίας, ἀλλὰ τὲς μὲν νοη- 

τὸς αἰτίδς, τότὸς δὲ αἰσϑητός. 

Περὶ μὲν ἐν τῶν Πυϑαγορείων ἀφείσϑω τὰ νῦν" ἱκα- 
νὸν γὰρ αὐτῶν ἅψασϑαι τοσοῦτον. οἱ δὲ τὰς ἰδέας αἰτίας 

τιϑέμενοι πρῶτον μὲν ζητᾶντες τωνδὶ τῶν ὄντων λαβεῖν τὰς 

9. μόνων ΕἸ. [ τὰ. εἴτι 51. [ δοίη Α1δα5. ] τὸ «(4 41ὖ οἱ ἴογι. ΑΙχ 

Ρ- ὅ4, 28: [οτέ, ὁπ τοπατη. ἰσ τα. εἶτα 5. Ι ὁμοίως δΒδΟλ δ, 1 15. 16. 

μαθηματικῶν εἰ αἰσϑητῶν ἱταπδροπθμάα που 56. 6556. οδπδοὲ (85. [ 16.Ψὕ 

περὶ ροβὶ ἢ οὰ κ᾽. 1] 1τ. σωμάτων οπι 6. [ 18. δὲ] καὶ Ε΄. | 19. εἶναι 

οἵα 7. 1 20. τῶν οὐρανῶν δ... [.28. ἡ αὐτοῖς Τ΄ 1 24. ἀνικία ΕΗ 

561 γ0 ΔΙοχ γ0 56ὰ 476. διάκρισις ΕΚ ΤΒΡΟᾳ8.}) 35. μὲν οτὰ “Ὁ. [ ἕν οτὰ 

ΜΊ. 1 25. 26. τὸν τρύπον τοῦτον δ 75, τοῦτον τὸν τόπον Αὖ, τὸν τόπον 

τοῦτον ΑΙοχ, τοῦτον ἤδη τὸν τόπον 6. ] 21. πότερον] πότερον δὲ 4, πό- 
τερον οὖν Εἴϑα5. [. 28. ὃ αὐτὸς μροβὲ ἔστιν Βόρ᾽, οἵα Ε"". | ἀριϑαὸς ἐστιν 

41Ὅ..} 838. περὶ μὲν οὖν] καὶ περὲ μὲν ἴοτι. ΑἸοχ. 1 πυϑαγορικῶν ΑἸεχ. [ τὸ 

νὺν ΕΘ Τ ΒὑΟύᾳ 5. 1 34. τοσοῦτον] μόνον ἴον. ΑΙεχ. [ αἰτίας οἷα ΕΒ Οὐ 

ΕΔΗ ὶὲ, ςεἀ Παρθοὶ ΑἸοχ. 

θ90ὺ τ. τῶν διὰ τῶν 5. 
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αἰτίας ἕτερα τότοις ἴσα τὸν ἀριϑμὸν ἐχόμισαν, ὥσπερ εἴ τις 
ἀριϑμῆσαι βελόμενος ἐλαττόνων μὲν ὄντων οἴοιτο μὴ δυνή- 
σεσϑαι, πλείω δὲ ποιήσας ἀριϑμοίη: σχεδὸν γὰρ ἴσα ἢ ἐκ 
ἐλάττω τὰ εἴδη ἐςὶ τότων περὶ ὧν ζητὄντες τὰς αἰτίας ἐκ 

τότων ἐπ᾽ ἐχεῖνα προῆλϑον" χαϑ᾽ ἕκαξον γὰρ ὁμώνυμόν τί 
ἐςι, χαὶ παρὰ τὰς σίας τῶν τὲ ἄλλων ὧν ἐςὶν ἕν ἐπὶ πολ- 
λῶν, χαὶ ἐπὶ τοῖσδε χαὶ ἐπὶ τοῖς ἀϊδίοις. ἔτι χαϑ'᾽ ὃς τρόπος 

δείκνυμεν ὅτι ἔςι τὰ εἴδη, κατ᾿ ὀϑένα φαίνεται τούτων" ἐξ 

ἐνίων μὲν γὰρ ὃχ ἀνάγκη γίγεσϑαι συλλογισμόν, ἐξ ἐνίων 
δὲ χαὶ οὐχ ὧν οἰόμεϑα τότων εἴδη γίγνεται. κατά τε γὰρ 
τὸς λύγϑδς τὸς ἐκ τῶν ἐπιςημῶν εἴδη ἔξται πάντων ὅσων ἐπι- 
στῆμαί εἰσι, χαὶ χατὰ τὸ ἕν ἐπὶ πολλῶν καὶ τῶν ἀποφά- 

σεων, κατὰ δὲ τὸ νοεῖν τι φ(ϑαρέντος τῶν φϑαρτῶν" φάν- 
τασμα γάρ τι τόὅτων ἐςίν. ἔτι δὲ οἱ ἀχριβέξεροι τῶν λόγων 
οἱ μὲν τῶν πρός τι ποιϑσιν ἰδέας, ὧν οὔ φαμεν εἶναι καϑ' 

αὑτὸ γένος, οἱ δὲ τὸν τρίτον ἄνϑρωπον λέγουσιν. ὅλως τε 

ἀναιρϑσιν οἱ περὶ τῶν εἰδῶν λόγοι ἃ μάλλον εἶναι βόλονται 
οἱ λέγοντες εἴδη τοῦ τὰς ἰδέας εἶναι" συμβαίνει γὰρ μὴ 

- Α ν᾿ ς. ΄’ὔ ᾽ " ᾿ ) ΄ Ν Ἁ ᾿ 

είναι τὴν δυαδὰ πρώτην ἀλλὰ τὸν ἀριϑμόν, καὶ τὸ πρὸς τι: 

τῇ χαϑ'᾽ αὑτό, καὶ πάνϑ'᾽ ὅσα τινὲς ἀχολοϑήσαντες ταῖς περὶ 

ϑοτῶν ἰδεῶν δόξαις ἠἡναντιώϑησαν ταῖς ἀρχαῖς. ἔτι δὲ χατὰ 

μὲν τὴν ὑπόληψιν καϑ᾽ ἣν εἶναί φαμεν τὰς ἰδέας, ὁ μόνον 
τῶν σιῶν ἔξαι εἴδη ἀλλὰ πολλῶν καὶ ἑτέρων (χαὶ γὰρ τὸ 
γόημα ἕν ὁ μόνον περὶ τὰς ὁσίας ἀλλὰ καὶ χατὰ τῶν ἄλ- 

λὼν ἐςξί, χαὶ ἐπιξῆμαν οὐ μόνον τῆς ὁσίας εἰσὶν ἀλλὰ χαὶ 

ἑτέρων, καὶ ἄλλα δὲ μυρία συμβαίνει τοιαῦτα)" χατὰ δὲ 
τὸ ἀναγχαῖον χαὶ τὰς δόξας τὰς περὶ αὐτῶν, εἰ ἔστι με- 

ϑεχτὰ τὰ εἴδη, τῶν ὀσιῶν ἀναγχαῖον ἰδέας εἶναι μόνον" οὐ 

5. ἐστὶ τὰ εἴδη 4166. ] τούτοις 44 οἱ ἴοτι. Α56]. [ 6. ἐπ᾽ οτὰ .4ὖ. 1. τε ὁπ 

Α4Ὁ, ἴοτι. σθοῖο. [ τ. ὧν “416 ΑἸεχ, ἃ ΑΙοχ οἱ Εἰ παρ : οοίουϊ οἱ ἔοσε. ΑἸὸχ ρ. 10, 18 

οτα. [ 1. 8. ἐπὶ πολλῶν ἕν Ε5 ΤΟΥ ας. } 8. καϑ' ] δὲ καϑ' 5.802, δὲ καὶ 

καϑ' ΕἼΤΕ αε6. ] 8. 9. τρόπους δείκνυται Αὔϊᾳς, δείκνυμεν τρόπους 5.139 

Οὐ. 1 9. ὅτι ἔστε οτα ΑἸοχ, ἔστε οὰ ΤΟ ΝΕ. [ 11. εἴδη] ἤδὴ 56 4, τε] γε 

Α45.} τ5. ἐκ εἰ 14. τὲ οπὰ .4Ὁ. 14. φϑαρέντος] φϑαρέντων ΤΙ ΒόΟΥΕ  ΠΡας.] 

1ὅ. τοῦν ΤΒθα5.] οἱ οτα Εὖ. ἀκριβέστατοι ΕΒ ΒΡΟΛΕΝ 5. Αὐαᾳς5.} 16. φα- 
σιν Εἶδα. } 16. 11. γένος καϑ' αὗτό α8.] 18. ἰδεῶν Ε΄. 1 βουλόμεθα Ε5ΊΤ ΒΡ 

Οὐδ. 1 “1. τοῦ] τῶν 4ὅ. “2. εἰδῶν ΕΒ ΒΟΟΣ ας. ] δὲ οτα 417 Εὖ, } 53. 

μὲν οπὰ Εἰ. 24. ἔσονται 415 Ε:.} 25. τῶν οὐσιῶν 5.850 5. } κατὰ οἵ “ΒΟ, 

25. 26. ροβὶ ἄλλων «Δα οὐσιῶν α8. [ 26. καὶ αἱ ἐπ. Τ΄ 4. “9. τὰ αἀὰ ΔΊΑ 

εἰ Ἀ]6χ. ] πόνον] ἴονε. μόνων 5ευθοπάαπι εχ Αἴεχ Ρ. 65, 26. 66, 2, 26. 69, ὃ. 

οι 

1 
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80 γὰρ χατὰ συμβεβηκὸς μετέχονται, ἀλλὰ δεῖ ταύτῃ ἑχά- 
στου τὐρόψ ἣ μὴ χαϑ' ὑποκειμένου λέγεται. λέγω δ᾽ 

οἷον, εἴ τι αὐτοδιπλασίου μετέχει, τὅτο χαὶ ἀϊδία μετέχει, 
) ν . ΄ ρ ι - ν , ὝΑ 
ἀλλα χατὰ συμβεβηκὸς" συμβέβηκε γὰρ τῷ διπλασίῳ αἵ- 

δίῳ εἶναι. ὥστ᾽ ἔσται οὐσία τὰ εἴδη" ταὐτὰ γὰρ ἐνταῦϑά τε 
994 οὐσίαν σημαίνει κἀκεῖ" ἢ τί ἔσται τὸ εἶναι φάναι τι παρὰ 

ταῦτα, τὸ ἕν ἐπὶ πολλῶν; χαὶ εἰ μὲν ταὐτὸ εἶδος τῶν ἰδεῶν 
χαὶ τῶν μετεχόντων, ἔσται τι χοινόν" τί γὰρ μᾶλλον ἐπὶ 

τῶν φϑαρτῶν δυάδων καὶ τῶν πολλῶν μὲν ἀϊδίων δὲ τὸ 
5 δυὰς εἶναι ἕν χαὶ ταὐτόν, ἢ ἐπί τ᾽ αὐτῆς χαὶ τῆς τινός; εἰ 
δὲ μὴ τὸ αὐτὸ εἶδος, ὁμώνυμα ἂν εἴη, καὶ ὅμοιον ὥσπερ 
ἂν εἴ τις καλοίη ἄνϑρωπον τόν τὲ Καλλίαν χαὶ τὸ ξύλον, 
μηδεμίαν κοινωνίαν ἐπιβλέψας αὐτῶν. πάντων δὲ μάλιξα 
διαπορήσειεν ἄν τις, τί ποτὲ συμβαλλεται τὰ εἴδη ἢ τοῖς 

10 ἀϊδίοις τῶν Ἐὐσθ τῶν ἢ τοῖς γιγνομένοις καὶ πον. τ". 

ὅτε γὰρ χινήσεως ὅτε μεταβολῆς ὀδεμιᾶς ἐςξὶν αἴτια αὐτοῖς. 

ἀλλὰ μὴν ὅτε πρὸς τὴν ἐπιξήμην ὀϑὲν βοηϑεῖ τὴν τῶν ἄλ- 

λων (ὀδὲ γὰρ ὁσία ἐκεῖνα τότων" ἐν τότοις γὰρ ἂν ἦν), ὅτε 
εἰς τὸ εἶναι, μ᾽ὴ ἐνυπάρχοντά γε τοῖς μετέχϑσιν" οὕτω μὲν 

15. γὰρ ἂν ἴσως αἴτια δόξειεν εἶναι ὡς τὸ λευχὸν μεμιγμένον 30 
τῷ λευχῷ. ἀλλ᾽ ὅτος μὲν ὃ λόγος λίαν εὐχίνητος, ὃν να- 
ἜΡΤΗ ᾿ ᾿ Ῥ) 5 Σ ὙΠ ΤΕΥ Νὰ ξαγόρας μὲν πρῶτος δύδοξος δ᾽ ὕστερον χαὶ ἄλλοι τινὲς 

ἔλεγον" ὁῴδιον γὰρ συναγαγεῖν πολλὰ χαὶ ἀδύνατα πρὸς 

80. 31. ἀλλὰ δεῖ ταύτῃ ἑκάστου μετέχειν, ἧ καϑ' ὑποκειμένου λέγεται γρ 

ΑΙοχ Ρ. 66, 81, εἴ, ποῖ. αα Ἀ. 1. [ δὴ Ε΄). 1 ἕκαστον Ηὖ. [ 31. εἰ Ηδ εἰ τς 

Βύρϑ, 1.32. αὐτοῦ τοῦ διπλασίου δ ΒΟ ὗᾳς. [ 38. συμβέβηκε --- 834. ἊΣ 

ναι οὰ «Ὁ. | 84. οὐσία] βου θοηάθτα ἀγθιίσου: οὐσιῶν νοὶ οὐσίας, 56ουῖι5 

ΔΙΟχαμ αν Ἰη οπρυθια!!οποπ Ρ. 66, 9 --- 30. 69, 8, πο οἰπδάοπι Ἰοτητηα ἢ. 61, ὅ. ἢ] 

ταὐτὰ ΔΙοχ οἵ γν. 61, 6. ποῖ.» δοον ταῦτα. γὰρ ἐνταῦϑα τε Εὖ ὡ ἴοσι. ΑἸὸχ, 

οἴ, Ρ». 66, 21. 61, 1, 19: δὲ ἐνταῦϑα αὐτὰ οοίοιῖ5 οὖ. 

991 1. τί] ἔτι ΗΠ Α5.1.] τῷ 8..} 2. τὸ οπὰ Ἀ5.}..} 8. τί οὔτι 8. | 

μᾶλλον οτὰ 5. [.4. καὶ δυάδων τῶν π. «415. ] τῶν πολλῶν] τῶν δυάδων τῶν 

πολλῶν ΛἸΙοχ εἰ. Δ ργδριον αὐ, δυάδων τῶν π. Τά ας. Ι δ. εἶναι τὰ Τ' 

ΕΕ εἰ ΝΜ. Ι ἐπί τ᾽ αὐτῆς ἀδ εοπίοοι. 5ουῖρϑὶ δϑοαΐαβ ΑἸὸχ Ρ. 69, 1ὅ, ἐπὸὶ 

ταύτης Πίαβοῦ, ἐπ᾿ αὐτῆς ΜΙ. 1 6. ὁμωνυμία ΒΟ, 1 τ΄ καλοὶ ἘΦ’: 

ΘΟΙΟΥῚ εὐ ΑἸὸχ καλοίη. | 8. μηδ, δὲ κ΄. Βέσϑᾳ. | 9. ἄν οπι “46. | ποτὲ οἷ 

1. } εἴδη ἡ ΓΜ οὐ ΑΙοχ, εἴδη ταβοὺ. 1 10. καὶ τοῖς φϑ. ΕΠ ὟΒΟΟΥΕΜ 

(Ργδοῖον αὐ 19) (8, 5οἀ τοῖς οπι ΑἸοχ. | 12. οὔτε 86 εἰ ΑἸὸχ ῥ. ΤΙ, 1, οὐδὲ 

οοάϊοο5. 1 18. οὐδὲ γὰρ 8, οὔτε γὰρ Ἄεοάϊοο5. 1 οὐσίαν ἐκεῖνα (᾽, ἐκεῖνα οὐ-- 

σία Ὁ. [ 14. γε οτἵὰ ΕΔΤ ΒΟ. | μὲν οἵα Ε". | 1δ. αἴτιον 1. ] ὡς οπὶ 

ὕστερον] δεύτερος Ηὖ. [18. ἔλεγον ἘΠ τι. πρότερος --- ὕστερος Μ. 

οι ὙΠ (, ἔλεγε καὶ ἕτεροί τινὲς ΔΩ͂. 
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τὴν τοιαύτην δόξαν. ἀλλὰ μὴν δ᾽ ἐκ τῶν εἰδῶν ἔτι τἄλλα 
κατ᾽ οὐϑένα τρόπον τῶν εἰωϑότων λέγεσϑαι. τὸ δὲ λέγειν 20 
παραδείγματα αὐτὰ εἶναι χαὶ μετέχειν αὐτῶν τἄλλα χε- 
γολογεῖν ἐςξὶ χαὶ μεταφορὰς λέγειν ποιητικάς. τί γάρ ἐςι 
τὸ ἐργαζόμενον πρὸς τὰς ἰδέας ἀποβλέπον; ἐνδέχεται γὼρ 
χαὶ εἶναι χαὶ γίγνεσθαι ὅμοιον ὁτιοῦν χαὶ μὴ εἰκαζόμενον 
πρὸς ἐχεῖνο, ὥςε χαὶ ὄντος “Σωχράτϑς χαὶ μὴ ὄντος γένοιτ᾽ 96 
ἂν οἱἵόσπερ Σωχράτης" ὁμοίως δὲ δῆλον ὅτι καν εἰ ἣν ὁ 
“Σωχράτης ἀΐδιος. ἔξαι τὲ πλείω παραδείγματα τῷ αὐτοῦ, 

ὥςε χαὶ εἴδη, οἷον τῇ ἀνϑρώπϑ τὸ ζῷον χαὶ τὸ δίπον, ἅμα 
δὲ χαὶ τὸ αὐτοάνϑρωπος. ἔτι ὁ μόνον τῶν αἰσϑητῶν παρα- 
δείγματα τὰ εἴδη, ἀλλὰ χαὶ αὐτῶν [τῶν ἰδεῶν]Ἴ, οἷον τὸ γέ- 30 
ψος, ὡς γένος εἰδῶν" ὥστε τὸ αὐτὸ ἔσται παράδειγμα καὶ 
εἰχών. ἔτι δόξειεν ἂν ἀδύνατον εἶναι χωρὶς τὴν ἐσίαν καὶ ὃ 991} 
ἡ ὁσία" ὥςε πῶς ἂν αἱ ἰδέαι ὀσίαι τῶν πραγμάτων οὖσαι 

χωρὶς εἶεν; ἐν δὲ τῷ Φαίδωνι οὕτως λέγεται, ὡς χαὶ τοῦ 

εἶναι χαὶ τῇ γίγνεσθαι αἴτια τὰ εἴδη ἐςίν. καίτοι τῶν εἰδῶν 

ὄντων ὅμως ὁ γίγνεται τὰ μετέχοντα, ἂν μὴ ἢ τὸ κινῆσον, δ 
χαὶ πολλὰ γίγνεται ἕτερα, οἷον οἰχία χαὶ δακτύλιος, ὧν ὅ 
φαμὲν εἴδη εἶναι" ὥςε δῆλον ὅτι ἐνδέχεται χαὶ τάλλα καὶ 

εἶναι χαὶ γίγνεσϑαι διὰ τοιαύτας αἰτίας οἵας χαὶ τὰ ῥη- 
ϑέντα νῦν. ἔτι εἴπερ εἰσὶν ἀριϑμοὶ τὰ εἴδη, πῶς αἴτιοι ἔσον- 

81 ται; πότερον ὅτι ἕτεροι ἀριϑμοί εἰσι τὰ ὄντα, οἷον ὁδὲ μὲν 10 
ἀριϑμὸς ἄνϑρωπος, ὁδὶ δὲ ΣΣ:ωχράτης, ὁδὶ δὲ Καλλίας; τί 

ὃν ἐχεῖνοι τότοις αἴτιοί εἰσιν; δὲ γὰρ εἰ οἱ μὲν ἀΐδιοι οἱ δὲ 
μή, ὀϑὲν διοίσει. εἰ δ᾽ ὅτι λόγοι ἀριϑμῶν τἀνταῦϑα, οἷον ἡ 

19. ἰδεῶν Εὖ, [.χ1. αὐτὰ] ταῦτα Ηὖ, τε 4, οτὰ ΚΕ.  τάλλα οτὰ ΤΕ. ] 

23. ἀποβλέπον πρὸς τὰς ἰδέας Η, πρὸς τὰς ἰδέας ἀποβλέπειν Τ'. | γὰρ] 

τε ΑδΡ, δὲ Εδο: εοιετὶ οἱ ΑἸὸχ γὰρ. [ 24. ὁτιοῦν αηἴο ὅμοιον ΗΠ, οτὰ Εὖ. 

2ὅ. γίγνοιτ᾽ ΕϑΒύΟΥς. 1.26. περ οτὰ 4. ἢ 

οτὰ Εἰ. [.21. ροβὶ αἰδιος δουθσπα εὐ. ἔσται τε - ὃ τ. εἰκών ἴῃ πομπι}}15 

δηΐς ὁμοίως ραποίιτ οὖ. μὲ 

Θχοταρ] ανῖθτι5. ομηΐϑδα 6556 ἰδϑίαϊυσ ΑἸοχ. [ τε οτὰ ἢ. [.28. τοῦ ἀνθρώπου] 

τὸ ἄνθρωπος (8. | χαὶ οτὴ (8. | 9. τοῖ! 4., ὃ ΗΆ. | αἰτοανϑρώποιυ 4. 

ἔτει δὲ οὐ Ηδ. | αἰσϑ-. ἔσονται παρ. Ηδ. ] 30. τὰ εἴδη] αἱ ἰδέαι Η, εἴδη 

(οτιῖδθο τὰ) δι ΒΟ, ] τῶν ἰδεῶν «44 ΕΗ: εειουὶ εἰ Δ οτὰ. [ 831. ὡς γέ- 

γος εἰδῶν] τῶν ὡς γένους εἰδῶν ΜΙ, φαοά νἱάεδταν τοεϊρίοπάμτα. ἰ ὡς Τ'. 

9910 1. ἂν οταὰ 4. | 3. λέγομεν ΕΗ ΑἸἹεχ Α5εὶ ο. [.4. τὰ εἴδη αὖὔ- 
τια Εὖ ] 5. ἐὰν ΕΤῈ. 8. διὰ] διὰ τὰς Τ' καὶ διὰ ΙΒ Οὗας. | 9. εἰ- 

σὶν] εἶεν Εὖ, ςοα εἰσὶν ΑΙοχ. [ 10. εἰσὲν ἀριϑμοὶ Τ. 1 τι. ἄνϑρωπος ἀριϑ- 

μὸς ΑΥνᾳς. [13. οὐϑὲν οτὰ Τ'. 
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συμφωνία, δῆλον ὅτι ἔςιν ἕν γέ τι ὧν εἰσὶ λόγοι. εἰ δή τι 
τὅτο, ἡ ὕλη, φανερὸν ὅτι χαὶ αὐτοὶ οἱ ἀοιϑμοὶ λόγοι τινὲς 
ἔσονται ἑτέρα πρὸς ἕτερον. λέγω δ᾽ οἷον, εἰ ἔξιν ὁ Καλλίας 
λόγος ἐν ἀριϑμοῖς πυρὸς καὶ γῆς χαὶ ὕδατος χαὶ ἀέρος, 

ἄλλων τινῶν ὑποχειμένων ἔσται χαὶ ἡ ἰδέα ἀριϑμός" χαὶ 
αὐτοάνϑρωπος, εἴτ᾽ ἀριϑμός τις ὧν εἴτε μή, ὅμως ἔςξαι λόγος 

ἐν ἀριϑμοῖς τινῶν, χαὶ ὁκ ἀριϑιιός, ἐδ᾽ ἔξαι τις διὰ ταῦτα 
ἀριϑιιός. ἔτι ἐκ πολλῶν ἀριϑμῶν εἷς ἀριϑμὸς γίνεται, ἐξ 
εἰδῶν δὲ ἕν εἶδος πῶς; εἰ δὲ μὴ ἐξ αὐτῶν ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἐνα- 

ρίϑμων, οἷον ἐν τῇ μυριάδι, πῶς ἔχουσιν αἱ μονάδες; εἴτε 
γὰρ ὁμοειδεῖς, πολλὰ συμβήσεται ἄτοπα, εἴτε μὴ ὁμοει- 
δεῖς, μήτε αἱ αὐταὶ ἀλλήλαις μήτε αἱ ἄλλαι πᾶσαι πά- 
σαις" τίνι γὰρ διοίσουσιν ἀπαϑεῖς οὖσαι; οὔτε γὰρ εὔλογα 
ταῦτα ὄτε ὁμολογέμενα τῇ νοήσει. ἔτι δ᾽ ἀναγχαῖον ἕτερόν 
τι γένος ἀριϑμοῦ χκατασχευάζειν, περὶ ὃ ἡ ἀριϑμητιχὴ καὶ 
πάντα τὰ μεταξὺ λεγόμενα ὑπό τινων" ἃ πῶς ἢ ἐκ τίνων 
ἔσται ἀρχῶν; τ διὰ τί μεταξὺ τῶν δεῦρό τ᾽ ἔσται καὶ 
αὐτῶν; ἔτι αἱ μονάδες αἱ ἐν τῇ δυάδι ἑχατέρα ἔχ τινος 
προτέρας δυάδος" καίτοι ἀδύνατον. ἔτι διὰ τί ἕν ὁ ἀριϑμὸς 
συλλαμβανόμενος; ἔτι δὲ πρὸς τοῖς εἰρημένοις, εἴπερ εἰσὶν 
αἱ μονάδες διάφοροι, ἐχρῆν ὅτω λέγειν ὥσπερ χαὶ ὅσοι τὰ 
ςοιχεῖα τέτταρα ἢ δύο λέγϑδσιν" χαὶ γὰρ τότων ἕχαςος. οὐ 
τὸ χοινὸν λέγει ςοιχεῖον, οἷον τὸ σῶμα, ἀλλὰ πῦρ καὶ γῆν, 

14. ἔσται δι Βδοθας.} δέ ΒΥ, ] εἰσὶν οἱ λόγοι ΒΕ. 1 τὶ οτὰ 5 Τ᾿ δα. 

15. οὗ οπι 7. [ 11. καὶ ἀέρος οτὰ ΒΑ ΒΟΥ , 18. ἀπο ἄλλων «(44 καὶ 

ὃ αὐτὸς ἄνϑρωπος ἴα8, ἀέρος ἢ ἄλλων «τ. ὑποχειμένων, ἔσταν καὶ ἡ ἰδέα 

ἀριϑμὸς καὶ αὐτοάνϑρωπος χταλ. νἱάδιαν ἰορῖϑδα ΑΙοχ, ἄλλων -- ἀριϑμὸς 

χαὶ οαα Δ ΊΎΒΟΥΕ, Ροϑβὲ ὑποχειμένων ἔσται οοἴοπι 6, σουηπηὰ ἦ. | 19. ὃ αὐ- 

τὸς ἀνϑρωπος τολμ, 20. οὐδ᾽ ἔσται ΑΕΗ: δοιοτὶ χαὶ οὖὐχ. Ι 20. 21. 

ταῦτα ὃ ἀριϑμός Τα58. 21. ἔτι δ᾽ ἐκ ΕΒ ΒΟΥ, 1 55. μηδ᾽ δΊΤ ΒΡ Οὐᾳς.} ἐκ 

οτὰ «156. 53. 28. ἀριϑιῶν ΗΠ Α536], ἐν τῷ ἀριθμῷ 41Ὁ, γρ ἀλλὰ ἐκ τῶν ἀριϑ-- 

μῶν. τὸ δὲ ἐνάώριϑιμιον ἀντὶ τοῦ ἐχ τῶν λόγων τοῦ αἀριϑιιοῦ ΕἸ ταρ. 1 28. εἰ 

ἘΠ. 24. ἄτοπα συμβήσεται Ε΄ ΤΒ ΟΥΕδρ.] μὴ] μὴ δὲ 41Ὁ..} 3.5. μηδὲ αἱ αὖ-- 

ταὶ ΑΕΗ (Ξε μήτε αἱ αὐταὶ ΑἸ6χ), μήτε αὐταὶ 5. 1 ἀλλαι αἱ πᾶσαι 

ἘΠ᾿. [.26. γὰρ οἷν ὁ εἰ οτγί. ΑἸοχ. [.2τ. δ᾽] τε ἀδεύ, 1.28. τὶ οπὰ Α. | 

ὃν Ὁ. 1 ἥ οχὰ Κ᾿. 1.29. τωθων᾽ ἃ πῶς ἢ Αδίας οἵ ἴοτι. ΔΙοχ, τινων ἁπλῶς" 

ἢ) οὐ. | 80. ἔσται ΑἸοχ, ἐστὶν ἐαβεὺ. 1] τέ μεταξὺ Αϑ ΑἸοχ Αβεὶ, τέ τὰ μιε-- 

ταξὺ αϑοὐ. 1 δεῦρο} δέ 415. τ᾽ οπι Οὗ. 51. ἑκατέρων «4Ὁ.] 51. 832. τῶῦος ἔτι 

προτέρας τὴς δυάδος 416. 
Ἐπ ῃ 9. Ὁ ΥΡ4 992α 1. καίτοι ἀδύνατον οτὰ Τ΄. [ ὃ ἀριϑμὸς ἕν ΕΠ. 1 4. ἀδιάφορον 

͵ 

γ9 ΔΙοχ. 1 4. καὶ γὰρ καὶ τούτων Τ' 
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9. οθῶΚ. 31] 

᾽ ᾿ “ὦ ᾽ μν ΄ 5 

εἴτ᾽ ἔςι τι χοινὸν τὸ σῶμα εἴτε μή. νῦν δὲ λέγεται ὡς ὄντος 
- λ ἕ λ δ ὁ - " Ἂ “ 

τῷ ἑνὸς ὥσπερ πυρὸς ἢ ὕδατος ὁμοιομέερθϑς" εἰ δ᾽ ὅτως, οὐχ 
", » , - ᾽ ᾿ ᾽ ᾿ - “ γ "΄ ΠῚ 

ἔσονται οὐσίαι οἱ ἀριϑμοί, ἀλλὰ δῆλον ὃτι, εἴπερ ἔςξι τι ἕν 
᾽ Ν - ΒΞ " Ὧν ᾽ 

αὐτὸ καὶ τϑτό ἐςξιν ἀρχή, πλεοναχῶς λέγεται τὸ ἕν" ἄλ- 
Ν Δ ᾽ λως γὰρ ἀδύνατον. βϑλόμενοι δὲ τὰς ὁσίας ἀνάγειν εἰς τὰς 10 

Ε] " ’ὔ , “ Ν , " 

ἄρχαᾶς μηκχη μὲν τίϑεμεν ἐκ μαχροῦ χαὶ βραχέος, ἔχ τινος 
ἱπεὶ Χ ΄ Ν , Ν - 

μιχροῦ χαὶ μεγάλου, χαὶ ἐπίπεδον ἐκ πλατέος χαὶ στενοῦ, 
- ᾽ πος - - Ἃ 

σῶμα δ᾽ ἐκ βαϑέος καὶ ταπϑινῦ. χαίτοι πῶς ἕξει ἢ) τὸ ἐπί- 
ι Ἃ ᾿ ᾿ ) 

πεδον γραμιιὴν ἢ τὸ στερεὸν γραμμὴν χαὶ ἐπίπεδον; ἄλλο 
Ἁ ΄ ᾿ λ ν ᾿ ᾿ ΄ 

γὰρ γένος τὸ πλατὺ χαὶ τὸ ςενὸν χαὶ βαϑὺ καὶ ταπεινόν" 10 
͵ Ἕ ᾽ Ἁ ΞΞ Ἵ Αὖ 

ὥσπερ ὃν ὁδ᾽ ἀριϑμὸς ὑπάρχει ἐν αὐτοῖς, ὅτι τὸ πολὺ καὶ 
) ᾿ “ ΄ “- “ Ι] ) » ) Δἷν - "7 

ολίγον ἕτερον τούτων, δῆλον ὁτι οὐδ᾽ ἀλλο οὐϑὲν τῶν ἄνω 
- , , " - 

ὑπάρξει τοῖς χάτω. ἀλλὰ μὴν ὁδὲ γένος τὸ πλατὺ τῷ βα- 
, τ ᾿ " ᾿ Ἁ - , ν 

ϑέος" ἣν γὰρ ἀν ἐπίπεδόν τι τὸ σῶμα. ἔτι αἱ ςιγμαὶ ἐκ 
΄ Ὕ, - ΄ ᾿ 

τίνος ἐνυπάρξουσιν; τούτῳ μὲν οὖν τῷ γένει χαὶ διεμάχετο 30 
, "7 - 

Πλάτων ὡς ὄντι γεωμετρικῷ δόγματι, ἀλλ᾽ ἐκάλει ἀρχὴν 
- -Ὁ ΄ , λ γ᾽ 7. ,ὔ 

γραμμῆς, τᾶτο δὲ πολλάκις ἐτίϑει τὰς ἀτόμδς γραμμας. 

χαίτοι ἀνάγχη τότων εἶναί τι πέρας" ὥς ἐξ ὃ λόγϑ γραμμή 
Ν ΄ - - - 

ἐςι, καὶ ςιγμή ἐςιν. ὅλως δὲ ζητόσης τῆς σοφίας περὶ τῶν 

φανερῶν τὸ αἴτιον, τῶτο μὲν εἰάχαμεν (οὐϑὲν γὰρ λέγομεν 
περὶ τῆς αἰτίας ὅϑεν ἡ ἀρχὴ τῆς μεταβολῆς), τὴν δ᾽ οὐσίαν 
οἰόμενον λέγειν αὐτῶν ἑτέρας μὲν ὁσίας εἶναί φαμεν, ὅπως 

᾿ Ὁ ΄, , - ͵ 2 
δ᾽ ἐχεῖναν τότων ὁσίαι, διὰ χενῆς λέγομεν" τὸ γὰρ μετέχειν, 

[ς .Ἶ , " 3 ͵ - 88 ὥσπερ χαὶ πρότερον εἴπομεν, οὐϑέν ἐςιν. οὐδὲ δὴ ὅπερ ταῖς 
΄ - Χ " Ν “ - Ν ἴτε 

ἐπιστήμαις ὁρῶμεν ὧν αἴτιον, διὸ καὶ πᾶς νοῦς χαὶ πᾶσα 30 

[9] οι 

φύσις ποιεῖ, οὐδὲ ταύτης τῆς αἰτίας ἥν φαμεν εἶναι μίαν 

τῶν ἀρχῶν, ὀϑὲν ἅπτεται τὰ εἴδη, ἀλλὰ γέγονε τὰ μαϑή- 
ματα τοῖς νῦν ἡ φιλοσοφία, φασχόντων ἄλλων χάριν 
αὐτὰ δεῖν πραγματεύεσϑαι. ἔτι δὲ τὴν ὑποχειμένην οὐσίαν 992} 
ὡς ὕλην μαϑηματιχωτέραν ἄν τις ὑπολάβοι, χαὶ μᾶλλον 
χατηγορεῖσϑαι χαὶ διαφορὰν εἶναι τῆς οὐσίας καὶ τῆς ὕλης 

6. τι οαχ Τ᾽ ΑΙ Εὖ, 1 8. εἴπερ] εἰπεῖν ΒΒδΟὐας. [ τι. τέϑενται 5.800} 

ἐα8. 1 βραχέος καὶ μακροῦ 49 ἘΡ ΑἸἹοχ, [οτι. τϑοϊρίοπάστα. [ 18. τοῦ ὁπ ΤΕ, ] 

ἢ οχὰ δι 1. 14. χαὶ] ἀπὲ ἱ. 1 15. καὶ τὸ πλ. ΤῈ. [ τὸ ροϑκῖ καὶ οχα 4Ὅ. 

16. ἐν οπὰ 47. [ 11. ὅτε οτὰ Εἰ. [ 19. ἄν οτὰ Τ'. 20. ἐνυπάρχουσι ΕΚ 

ΤΕδΟὐΗδῖα5. 1 “8. καίτοι ἀν. καὶ τούτων ΑΙοχ. [. 24. φιλοσοφίας 4. ] 
20. πόϑεν Αι ].2τ. μὲν «δὰ ΕἸ Αδ ΠΗ εἰ Δ]οχ. [. 29. καὶ τὸ πρότερον 51' 

Βύρσῥᾳς. 1.29. 80. ὃ περὶ τὰς ἐπιστήμας 44, ὃ περὶ ταῖς ἐπιστήμαις ο. 51. 

οὐδὲ] τὸ δὲ Α᾽. ταύτης] καηι ἡ (οτι. ἐϊ]α}}. [ .88.. τῆς 8. | ἄλλων] τῶν 

ἄλλων Αδρῦ: εοιοτὶ οὐ ΑΙὸσ ἄλλων. 
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ἢ ὕλην, οἷον τὸ μέγα χαὶ τὸ μιχρόν, ὥσπερ καὶ οἱ φυσιο- 
λόγοι φασὶ τὸ μανὸν χαὶ τὸ πυχνόν, πρώτας τῇ ὑποχειμένϑ 
φάσχοντες εἶναι διαφορὰς ταύτας" ταῦτα γάρ ἐςξιν ὑπεροχή 

τις χαὶ ἔλλειιμις. περί τὲ χινήσεως, εἰ μὲν ἔξαι ταῦτα κίνησις, 

δῆλον ὅτι χινήσεται τὰ εἴδη" εἰ δὲ μή, πόϑεν ἦλθεν; ὅλη 

γὰρ ἡ περὶ φύσεως ἀνήρηται σχέψις. ὅ τὲ δοχεῖ ῥᾷδιον 
εἶναι, τὸ δεῖξαι ὅτι ἕν ἅπαντα, ὁ γίγνεται" τῇ γὰρ ἐχϑέσει 
ὁ γίγνεται πάντα ἕν ἀλλ᾽ αὐτό τι ἕν, ἂν διδῷ τις πάντα. 
χαὶ ὁδὲ τὅτο, εἰ μὴ γένος δώσει τὸ καϑόλϑε εἶναι" τοῦτο δ᾽ 

ἐν ἐνίοις ἀδύνατον. ὀϑένα δ᾽ ἔχει λόγον ὀδὲ τὰ μετὰ τοὺς 
ἀριϑμὲς μήκη καὶ ἐπίπεδα καὶ ςερεά, ὄτε ὅπως ἔςιν ἢ ἔςξαι, 

οὔτε τίν᾽ ἔχει δύναμιν" ταῦτα γὰρ οὔτε εἴδη οἷόν τε εἶναι 
(οὐ γάρ εἰσιν ἀριϑμοί) οὔτε τὰ μεταξύ (μαϑηματικὰ γὰρ 
ἐχεῖνα) ὅτε τὰ φϑαρτά, ἀλλὰ πάλιν τέταρτον ἄλλο φαί- 
ψεται τῶτό τι γένος. ὅλως τὲ τὸ τῶν ὄντων ζητεῖν ςοιχεῖα 

μὴ διελόντας, πολλαχῶς λεγομένων, ἀδύνατον εὑρεῖν, ἄλ- 
λως τε καὶ τᾶὅτον τὸν τρόπον ζητᾶντας ἐξ οἵων ἐςὶ ςοιχείων. 

ἐχ τίνων γὰρ τὸ ποιεῖν ἢ πάσχειν, ἢ τὸ εὐϑύ, ὁχ ἔςι δήπϑ 
λαβεῖν, ἀλλ᾽ εἴπερ, τῶν ὁσιῶν μόνον ἐνδέχεται" ὥςε τὸ τῶν 

}. «ς ’ὔ ) ««᾿ Ἃ - ΩΝ εν Υ͂ », , ᾽ 

ὄντων ἁπάντων τὰ ςοιχεῖα ἡ ζητεῖν ἡ οἴεσϑαι ἔχειν ὃκ αλη- 
᾽, - » Ν ΄ ᾿Ὶ - ψ υἐἷ 

ϑέο. πῶς δ᾽ ἂν τις χαὶ μάϑοι τὰ τῶν πάντων στοιχεῖα; 5 5 ᾿, ᾽ 
- δ « , -» 7 ’ 

δῆλον γὰρ ὡς ὀϑὲν οἷόν τε προὐπάρχειν γνωρίζοντα πρότε- 
“ ᾿" - ἔξ ,» " 

ον. ὥσπεο γὰρ τῷ γεωιμιετρεῖν μανϑάνοντι ἀλλα μὲν ἐγν- ς 5.“ ἵ "ἄ ᾿ ΐ 
, , - ς ’, . . Ξ- ͵ 

δέγεται ποοειδέναι. ὧν δὲ ἡ ἐπιστηιιη χαὶ περὶ ὧν μέλλει 
ν ἐδ δ ἢ Ἂ 

7, “ ᾿ Υ - ») ἡ 

μανϑάνειν ὀϑὲν προγιγνώσχει, οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. 

909} 4. ἢ ὕλην «44 4} ΑἸοχ. [ καὶ ἀπο οὗ φ. οἷα 5, Βὐ0ὅ, ] 5. τὸ μα-- 

γὸν] καὶ μανὸν Κ'α8. Ϊ τὴς ὑποχειμένης Ε. | 6. ταύτας οπι “440. ταῦτα δέ 

ἔστιν ἣ ὑπεροχή τις ΑἸοχ, [. γάρ] δέ 5 ΤῊ. τ. καὶ ἔλλειψις οπὰ 4. 1 δὲ 

δας. 1 ἔστι ΕΗ. 1 9. σκέψις ἀνήρηται Ἴδε. ] ὃ δὲ Τί καὶ ὃ ΕΗδας.} 

10. ἕν τὰ πάντα Ηδ. Ι οὐ] ἐκ τῆς ἐκϑέσεως οὐ 445, ομοϊβοὶς τῇ γὰρ ἐχϑέ- 

σει οὐ γίγνεται. [11. 7. τὰ πάντα Πδ. ] 15. εἰ εἰ δώσει 412: σετιοτῖ ἐὰν 

οἱ δῶ, ἴοτνι. τθοῖθ. [ 18. ἐν οπὰ 4. | ἐνίοις τε αὃ. Ηϑ. Ι τὰ οἴαὰ ΗΑ. | 14. 

μήκη τε καὶ ἐπ. Α΄ 1 οὐδὲ 4. } 15. οὔτε τίν᾽ 41 εἰ ΑἸεχ Ρ. 98, 80: οο- 

τοῦ εἰ οὗ οὔτ᾽ εἴ τιν΄. 1 16. μαϑ.] τὰ μαϑ. ΕΒ ΓΒῥΟθας. [ττ. πάλιν γε 

τ. Βὖ. | ἀλλο τέταρτον Εἰ. 11. 18. τοῦτο φαίνεται γένος 4186. ] 18. τὸ] τοῦ 

ΤΡ. 1] ὄντων} ὅλων Τ΄. [ 19. διελόντα Εὖ, διελόντα τὰ 44. 1 λεγόμενα Α45.} 

40. ὧν 4 οἱ ἴοτι. ΑἸοχ. 1.21. ἢ πάσχειν οπι ὃ.  εὐϑὺ] εὖ 416.) 22. εἴπερ 

ἐστί, τ. 8. 28. ὄντων οἷὰ Τ᾽ 4ὅ, | ἢ ἀπῖς ζητεῖν οτὰ Αδε. 1 25. γνωρίζου-- 

τας Ἐϑ οἱ ΑΙοχ. [.26. τὸ Τ'΄  γεωμέτρη γεωμετρεῖν 4. 1] ἀλλα] αἰΐφια ἵ. ] 

28. δὲ Εἶδα, δεῖ ΕΒ ΒΡ Οὗ, οἵαὰ 8. 

94 
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ὥς᾽ εἴ τις τῶν πάντων ἐςὶν ἐπιςήμη, ὡς τινές φασιν, οὐϑὲν 

ἂν προὐπάρχοι γνωρίζων οὗτος. καίτοι πᾶσα μάϑησις διὰ 30 
προγιγνωσχομένων ἢ πάντων ἢ τινῶν ἐςί, χαὶ ἡ δι’ ἀποδεί- 
ἕεως καὶ ἡ δι᾿ ὁρισμῶν" δεῖ γὰρ ἐξ ὧν ὁ ὁρισμὸς προειδέναι 
χαὶ εἶναι γνώριμα. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ δι᾿ ἐπαγωγῆς. ἀλλὰ μὴν 
καὶ εἰ τυγχάνει σύμφυτος οὖσα, ϑαυμαςὸν πῶς λανϑάνο- 9934 
μὲν ἔχοντες τὴν χρατίξφην τῶν ἐπιςημῶν. ἔτι πῶς τις γνω- 
οιεῖ ἐκ τίνων ἐςί, καὶ πῶς ἔξαι. δῆλον; χαὶ γὰρ τοῦτ᾽ ἔχει 
ἀπορίαν" ἀμφισβητήσειε γὰρ ἄν τις, ὥσπερ καὶ περὶ ἐνίας 
συλλαβάς" οἱ μὲν γὰρ τὸ ζα ἐκ τῇ σ χαὶ ὃ χαὶ α φα- ὅ 
σὶν εἶναι, οἱ δέ τινὲς ἕτερον φϑόγγον φασὶν εἶναι χαὶ ὀϑένα 
τῶν γνωρίμων. ἔτι δὲ ὧν ἐςὶν αἴσϑησις, ταῦτα πῶς ἄν τις 

μὴ ἔχων τὴν αἴσϑησιν γνοίη; χαίτοι ἔδει, εἴγε πάντων ταῦτα 

ςοιχεῖά ἐςξιν ἐξ ὧν, ὥσπερ αἱ σύνϑετοι φωναί εἰσιν ἐχ τῶν 

οἰχείων ςοιχξίων. 10 
1. Ὅτι μὲν οὖν τὰς εἰρημένας ἐν τοῖς φυσικοῖς αἰτίας 

ἕητεῖν ἐοίχασι πάντες, χαὶ τότων ἐχτὸς ὀδεμίαν ἔχοιμεν ἂν 
εἰπεῖν, δῆλον χαὶ ἐκ τῶν πρότερον εἰρημένων. ἀλλ᾽ ἀμυδρῶς 
ταύτας" καὶ τρόπον μέν τινα πᾶσαι πρότερον εἴρηνται, τρό- 
πον δέ τινα οὐδαμῶς" ψελλιζομένῃ γὰρ ἔοικεν ἡ πρώτῃ 1ὅ 

85 φιλοσοφία περὶ πάντων, ἅτε νέα τε χατ᾽ ἀρχὰς οὖσα καὶ 
τὸ πρῶτον ἐπεὶ καὶ ᾿᾿ιιπεδοχλῆς ὀστοῦν τῷ λόγῳ φησὶν 
δῖναι, τᾶτο δ᾽ ἐςὶ τὸ τί ἣν εἶναι χαὶ ἡ ὀσία τῇ πράγματος. 
ἀλλὰ μὴν ὁμοίως ἀναγχαῖον χαὶ σαρχὸς χαὶ τῶν ἄλλων 
ἑχάςϑ εἶναι τὸν λόγον, ἢ μηϑενός" διὰ τῶτο γὰρ καὶ σὰρξ 30 
χαὶ ὀςῦν ἔξτι χαὶ τῶν ἄλλων ἕχαςον, χαὶ ὁ διὰ τὴν ὕλην, 

29. εἴ} ἢ ϑΒύῦ, ] ἁπάντων ΑΕ. οἵαν δή τινες 4, ὥσπερ τινές α8. | 

81. ἡ δι ἀποῦ. καὶ ἡ δι᾿ ἀα εοπῖοοῖ. 5ουῖρϑὶ 60}}. ΑἸοχ ρ. 96, 2 ---ὅ: νυΐϊσο 

εἰ οὐ ἢ δι ἀποῦ. ἢ δι᾽. 1 38. εἶναι] εἶδε Ε:. 
9934 1. εἰ καὶ τυγχάνοι Β’Εύρ. 1] “. γνωρίσει Εὖ δὲ ΑἸοχ, γνωρίσειεν 

ἘΒΤΒΟθλας. [ 4. ἐπὶ 5..} 5. ὃ Τ'΄ 1 ἕα ΑΙοχ Α56] εν “42, σμαὰ ἐαβοῦ γρ 
56} 42, σῶμα ΕΠ. 1 δ᾽ ΑἸεχ, μ' ἑαβοῦ γρ 56) αὐ, [.6. δὲ τὸν ἕτερον τρόπον 

ἴδιον εἶναι Αὐ. [τ. δὲ εἰ ἐστὶν οπι Εὖ. | χ᾽ αἴσϑησις Ε΄. 5. γνοίη] 

ἔχοι 1 δεῖ 41 εἰ ἴοτι. ἐ. [ ταῦτα͵ φαάσηι ἐ. [ το. οἰκείων οτὰ α8. 1 12. 

ἔχομεν ΑΕ ἦς, ΑὐΕῦς ουιῖδθο ἂν. 1 14. ἅπασαι διόσᾳς, αἱ πᾶσαι 

Τ. 1 15. ροβὶ οὐδαμῶς μυποίιπι οὗ, οὐ 11. ροϑὲ πρῶτον οοππμὰ ὦ. ἰ 16. 

ἁπάντων 41. Ι τε] τε καὶ 868, οὐὰ ΑὉἈ͵ [ 19. πίε ὁμοίως ἀἀὰ χαὲ 48. | 

ἀναγκαῖον ὁμοίως Τ΄ 1 σάρχα ΤΕ5, σάρχας «4. } 20. ἕκαστον εοάϊοε5, 

ἑκάστου ὃ γ0 (ἀ5 εἰ εὖ, ἴοτε. Ἰερεπάππι καὶ σάρκα καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον 

εἶναι τὸν λόγον, ἢ μηδὲ ἕν. 1 μηδὲ ἕν ἘΝΊΤΒῥΟΥ ὔϊαᾳ5.} τοῦτο ἄρα καὶ ἡ 

σὰρξ Αδ. 1 ,“ἱ. ἔστι ἸΤΒ Οὐ Εϊας εἰ ΔΙεχ, ἔσται οὖ. 

Δυιβίοι. τηθίαρῃ. εἀ. Βομῖ2 Υοἱ. 1. 9 
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ἣν ἐχεῖνος λέγειν πῦρ χαὶ γῆν χαὶ ὕδωρ χαὶ ἀέρα. ἀλλὰ 
ταῦτα ἄλλο μὲν λέγοντος συνέφησεν ὧν ἐξ ἀνάγκης, σα- 
φῶς δὲ ἐκ εἴρηχεν. περὶ μὲν ὃν τῶν τοιότων δεδήλωται καὶ 

95 πρότερον' ὅσα δὲ περὶ τῶν αὐτῶν τότων ἀπορήσειεν ἄν τις, 
ἐπανέλθωμεν πάλιν" τάχα γὰρ ἂν ἐξ αὐτῶν εὐπορήσαιμέν 
τι πρὸς τὰς ὕςερον ἀπορίας. 

.“4Ἅ ἘΜΩ͂ΤΤΟΝ. 

Ν “Ὁ "-Ὁ- " 7 - 

80 Ἢ! περὶ τῆς ἀληϑείας ϑεωρία τῇ μὲν χαλεπὴ, τῇ δὲ 

ὁφδία. σημεῖον δὲ τὸ μήτ᾽ ἀξίως μηδένα δύνασϑαι τυχεῖν 

998) αὐτῆς, μήτε πάντως ἀποτυγχάνειν, ἀλλ᾽ ἕχαςον λέγειν τι 
. - Ν « ᾿ι ᾿ ΄ 

περὶ τῆς φύσεως, χαὶ καϑ' ἕνα μὲν μηϑὲν ἢ μικρὸν ἐπιβάλ- 

λειν αὐτῇ, ἐκ πάντων δὲ συναϑροιζομένων γίνεσίλαί τι μέγε- 

ϑος. ὡς εἴπερ ἔοικεν ἔχειν χαϑάπερ τυγχάνομεν παροιμια- 
͵ ΕῚ Π 7, Α Ὰ Η ε , 

5 ζόμενοι, τίς ὧν ϑύρας ἁμάρτοι; ταύτῃ μὲν ἂν εἴη ῥὀφδία" 

) δ᾽ ὅλ ἔ, χαὶ μέρος μὴ δύνασϑαι δηλοῖ τὸ γαλε- τὸ δ᾽ ὅλον τι ἔχειν χαὶ μέρος μὴ δύνασϑαι δηλοῖ τὸ χαλ 
. ᾽ - χ - " λ ΄ 

πὸν αὐτῆς. ἴσως δὲ καὶ τῆς χαλεπότητος οὔσης κατὰ δύο 
γ ΙΝ ᾽ ς" Ν "3 ΄ὔ 

τρόπες, οὐχ ἐν τοῖς πράγμασιν ἀλλ᾽ ἐν ἡιᾶν τὸ αἴτιόν ἐξιν 38 
- “ ᾿ . ἣ - , » ᾿ ᾿ 

αὐτῆς. ὥσπερ γὰρ χαὶ τὰ τῶν γνυχτερίδων ὄμματα πρὸς τὸ 
" ͵ Σ λ ᾽ ΄ κ - ς ΄ - 

10 φέγγος ἔχει τὸ μεϑ ἡμέραν, ὅτω χαὶ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς 

ὁ νᾶς πρὸς τὰ τῇ φύσει φανερώτατα πάντων. οὐ μόνον δὲ 

χάριν ἔχειν δίχαιον τούτοις ὧν ἄν τις χοινώσαιτο ταῖς δό- 

ἕαις, ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἔτι ἐπιπολαιοτέρως ἀποφηναμένοις " χαὶ 
᾿ - ͵ ᾿ ἌΡ “ 

γαρ ὅὃτοι συνεβάλοντό τι" τὴ» γὰρ ἕξιν προήσκησαν ἡμῶν. 

22. λέγει οτὰ Τ΄ [ καὶ δηἴο γῆν οπὰ δὲ. 1 χαὶ ροβὶ γῆν οαα 5 ΒΟΥ, 
28. δηΐς ταῦτα 44 χαὶ 48. [ μὲν οὐχ ', ΒΟΥ, 1.24. οὐκ οπὰ ὅ. Ϊ οὖν οτὰ 

ΕΠ | τούτων Αῖο. 1.25. δὲ] δὲ καὶ 5, δὴ ΑἸοχ. [.“6. εὐπορήσωμεν δι, 

41. τι] τοι Εὖ, οτὰ Αδ᾽| "Ὁ ΔΙ]οχ Ρ- 100, 16. [ 29. α τὸ ἔλαττον 57, ἔλατ- 

τον α "᾿ β ΕΙ, βιβλίον βὶ ᾳ. «ἀάδαπὶ ΕΩ5Β᾽0,. τοῖτο τὸ βιβλίον οἱ πλείους 

φασὶν εἶναι Πασιχλέους τοῦ ῬῬοδίου, ὃς ἤν ἀκροατὴς ᾿Αριστοτέλους, υἱὸς 

δὲ Βοηϑοῦ τοῦ Εὐδήμου ἀδελφοῦ. “λέ ξανδρος δὲ ὃ ᾿Αφροδισιεύς φησιν εἰ- 

γαν αὐτὸ τοῦ “Ἱριστοτέλους. 5 80 ἡ] ὅτι ἡ τε Ηδ εἰ γρ Αἰοχ. 1 31. μη- 

δένα οτὰ 1. [ ϑιγεῖν 41Ὁ. 

9980 1. πάντως 5εὐῖρ5ὶ] ἄς οοπίθοι. Βυδη !θ! οχ αἀποίονιαῖο ΑἸοχαπανὶ 

Ῥ- 101, 14. 102, 12. 21. 2ὅ, πάντας ταβοῦ. 1 5. τῆς οτα Τ΄ μὲν] μὲν 

ἢ Εἰ εἰ ἴοντι. ΑἸοχ. 6. τι Αδμ:ῦ, τηοᾶο τὶ τποᾶο τε Αἰοχ: οδιουὶ τ΄. | 8. 

ἐστιν «ἀὰ 41ὖ, ἀπιθῖτο πυπὶ σοοῖθ. [.9. χαὶ οὰ ΟΕ. Ϊ 10. τὸ μεϑ] πρὸς 

Ω. 115. ὧν] ὃν 1, χαὶ οὕτως ὧν Εδι ] χοινώσαιτο Ε, κοινωνήσαιτο ΕἸ 

ΤΑ46ς, κινήσαιτο ΚΡ: σοιουὶ εἰ ΑἸὸχ κοινωνήσαι. [ 18. ἔτι οτὰ Αδοῦ. | ἐπι-- 

πολαιότερον ΑδΕΙδᾳ86 ΑἸοχ. [14. συνεβάλοντο .41Ὁ εἰ ἴονι. ΑἸοχ: οοἴονῖ συμ: 
βάλλονται. 1 ἤσκησαν 415. 



ὰ 2. 994α. 80 

εἰ μὲν γὰρ Τιιόϑεος μὴ ἐγένετο, πολλὴν ἂν μελοποιίαν ἐκ 15 
εἴχοιιεν" εἰ δὲ μὴ Φρῦνις, Τιμιόϑεος οὐκ ἂν ἐγένετο. τὸν 

αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τῶν περὶ τῆς ἀληϑείας ἀποφηναμένων" 
παρὰ μὲν γὰρ ἐνίων παρειλήφαμέν τινας δόξας, οἱ δὲ τοῦ 
γενέσϑαι τότες αἴτιοι γεγόνασιν. ὀρϑῶς δ᾽ ἔχει χαὶ τὸ χα- 
λεῖσϑαι τὴν φιλοσοφίαν ἐπιξήμην τῆς ἀληϑείας. ϑεωρητικῆς 50 

μὲν γὰρ τέλος ἀλήϑεια, πραχτικῆς δ᾽ ἔργον" χαὶ γὰρ ἐὰν 
τὸ πῶς ἔχει σχοπῶσιν, οὐ τὸ αἴδιον ἀλλὰ πρός τι χαὶ νῦν 

ϑεωροῦσιν οἱ πραχτιχοί. οὐχ ἴσμεν δὲ τὸ ἀληϑὲς ἄνευ τῆς 
αἰτίας. ἕχαστον δὲ μάλιστα αὐτὸ τῶν ἄλλων, χαϑ', ὃ καὶ 
τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει τὸ συνώνυμον, οἷον τὸ πῦρ ϑερμότατον᾽" 35 
χαὶ γὰρ τοῖς ἄλλοις τὸ αἴτιον τοῦτο τῆς ϑερμότητος" ὥστε 
χαὶ ἀληϑέστατον τὸ τοῖς ὑςέροις αἴτιον τοῦ ἀληϑέσιν εἶναι. 
διὸ τὰς τῶν ἀεὶ ὄντων ἀρχὰς ἀναγκαῖον ἀεὶ εἶναι ἀληϑε- 
ξάτας" ὁ γάρ ποτὲ ἀληϑεῖς, οὐδ᾽ ἐκείναις αἴτιόν τί ἐςι τοῦ 

εἶναι, ἀλλ᾽ ἐχεῖναι τοῖς ἄλλοις. ὥσϑ'᾽ ἕχαστον ὡς ἔχει τοῦ 30 

εἶναι, ἕτω χαὶ τῆς ἀληϑείας. 

2 ἡλλὰ μὴν ὅτι γ᾽ ἐστὶν ἀρχή τις καὶ οὐχ ἄπειρα τὰ 9944 
87 αἴτια. τῶν ὄντων, οὔτ᾽ εἰς εὐθυωρίαν οὔτε κατ᾽ εἶδος, δῆλον. 

ὅτε γὰρ ὡς ἐξ ὕλης τόδ᾽ ἐκ τϑδε δυνατὸν ἰέναι εἰς ἄπειρον, 

οἷον σάρχα μὲν ἐκ γῆς, γῆν δ᾽ ἐξ ἀέρος, ἀέρα δ᾽ ἐκ πυρός, 
χαὶ τὅτο μὴ ἵτασϑαι" οὔτε ὅϑεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, οἷον 

τὸν μὲν ἄνϑρωπον ὑπὸ τῇ ἀέρος κινηϑῆναι, τὅτον δ᾽ ὑπὸ τοῦ 

ἡλίϑ, τὸν δὲ ἥλιον ὑπὸ τ νείχος, χαὶ τότϑ μηδὲν εἶναι πέρας. 

ὁμοίως δὲ ὀδὲ τὸ ὃ ἕνεχα εἰς ἄπειρον οἷόν τε ἰέναι, βάδισιν 

μὲν ὑγιείας ἕνεχεν, ταύτην δ᾽ εὐδαιμονίας, τὴν δ᾽ εὐδαιμο- 

γίαν ἄλλα, χαὶ ὅτως ἀεὶ ἄλλο ἄλλ ἕνεχεν εἶναι. καὶ ἐπὲ 10 

οι 

16. φρένις Εὖ. 1 11. δὲ οπι 5. [ τῶν περὶ τῆς] περὲ τῶν ΑΕ. [ 19. 

τούτοις τε Εὖ. ᾿ δὴ ΕἼΤα. 1 ἔχεν οτὰ 4 Ε΄, | καλέσαι ΕΒ ΤΙ Ολϊαβ. [ 20. 

τὴν κατὰ φ. 415. Ἰάεπι εἰ α8 ροβκὲ ἀληϑείας αἀἀ ϑεωρητικήν. [ 21. ἄν 4 

Ἐ5. Ι 22. ἔχη ΕΩ5. 1 οὐ τὸ αἴτιον ΕΟΒὲ εἰ γρ ΑΙεχ, οὐ γὰρ αἴτιον Τάαβ, 

οὗ τὸ αἴτιον οὐ Εὖ, οὐκ ἀΐδιον ΑΙοχ. [ ροκὲ ἀΐδιον «44 χκαϑ' αὗτό ςεῖετῖ 

ΟἸΏπο5 δὲ γ0 ΑἸοχ, ργαοίον 49 ΑἸοχ. [. χ9 «οὐ τὸ αἴτιον χαϑ' αὑτό» καὶ «οὐ 

τὸ αἴδιον» ΕἸ τὰς. [ 28. τῆς οτὰ ΑΙοχ. [ 24. χαϑὼς δ. [ 21. τηοάο ἀλη- 

ϑέστερον, τιοᾶο ἀληθέστατον ΑἸοχ. [ 28. αἰεὶ ΟἽ". [ αἰϊοτατα ἀεὲ οτὰ ἑ. | 

29. ἐχείνων 419} ΑἸεχ. [ τέ ἐστι οτὰ ΑἸ]εχ. ἐστι οὐὰ .“4ὅ. 

θθάᾳ 1. γ᾽ οτὰ 1. | τις ἀρχὴ δ. 1 2. ἐπ᾿ 45; κατ᾽ ΑἸοχ. 1 εὐϑεω-- 

ρίαν ΕἸ. 1 3. εἶναι ἐπ᾿ ἀπειρον ΘΒ ΤΈΣ, ἰέναι ἐπ᾿ ἄπειρον 6. 4. ἐκ τοῦ 

ἀέρος α8. 1 8. οὐδὲ] καὶ 4. ἀπ. οὐχ οἷόν τε εἶναι Αὐ΄ | 9. ἕνεκεν 42: 

«εἰοσὶ ἕνεκα. [ δ᾽] δι Τ΄. [ το. ἄλλον ἕνεκεν καὶ .4ὅ. 
ὅς 
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“ ἄν "3 3, , τε ΄, - " ΄ Ὁ ι ΣᾺ "δ 
τοῦ τὶ ἣν εἶναι δ᾽ ὡσαύτως. τῶν γὰρ μέσων, ὧν ἐςὶν ἔξω 

2 τῶ - Α ,ὔ , 

τι ἔσχατον χαὶ πρότερον, ἀναγκαῖον εἶναι τὸ πρότερον αἴτιον 
-- Εν ᾿ - ς [ἢ ΄ , - φ᾿ " τῶν μετ᾽ αὐτό. εἰ γὰρ εἰπεῖν ἡ ἂς δέοι τί τῶν τριῶν αἴτιον, 
5. - - ΄, ᾿ νΝ ; Χ Ἧ 

τὸ πρῶτον ἐρϑμεν" οὐ γὰρ δὴ τόγ᾽ ἔσχατον, ὀδενὸς γὰρ τὸ 
ὦ , λ λ ᾽ δ λ ᾿ , ς Ἁ ΄ὔ Ὡ ν , 

τελευταῖον" ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ μέσον, ἕνος γάρ. οὐϑὲν δὲ 
᾿ π᾿ , ὔν " Ἃ , - 

διαφέρει ἕν ἢ πλείω εἶναι, ὁδ᾽ ἄπειρα ἢ πεπερασμένα" τῶν 
- ᾿ κ - ’ Ἂ 

δ᾽ ἀπείρων τῦτον τὸν τρόπον χαὶ ὅλως τῷ ἀπείρϑ πάντα τὰ 
μόρια μέσα ὁμοίως μέχρι τοῦ νῦν" ὥστ᾽ εἴπερ μηϑέν ἐστι 

- Ω “, “ἢ ΄ Ι) ' λ ΣΩ»ὔ Ν εἶ ιν 

πρῶτον, ὅλως αἴτιον δϑέν ἐςιν. ἀλλὰ μὴν δδ᾽ ἐπὶ τὸ χάτω 
. 2 - ͵ ᾿ ΄ 

οἷόν τ᾽ ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι, τ ἄνω ἔχοντος ἀρχήν, ὥς ἐχ πυ- 
Χ , ’, - Ν Χ "7 

ρὸς μὲν ὕδωρ, ἐκ δὲ τότε γῆν, καὶ ὅτως ἀεὶ ἄλλο τι γίγνε- 
΄ - ᾿Ὶ ν᾿ - ᾿ ᾿ 

σϑαι γένος. διχῶς γὰρ γίγνεται τόδε ἐκ τοῦδε, μὴ ὡς τοδὲ 
᾿ - , ͵ Ε᾽ 

λέγεται μετὰ τόδε, οἷον ἐξ ᾿Ισϑμίων ᾿Ολύμπια, ἢ ὡς 
ν λ ΄ ᾿ “ ΄ 

ἐχ παιδὸς ἀνὴρ μεταβάλλοντος, ἢ ἐξ ὕδατος ἀήρ. ὡς μὲν 
Ἅ, λ “ἷ , - 

οὖν ἐκ παιδὸς ἄνδρα γίγνεσθαί φαμεν, ὡς ἐκ τοῦ γιγνο- 
, ᾿ ᾿ Ν - ΄ Ὰ ᾿ ΄ γ 

μένϑ τὸ γεγονὸς ἢ ἐκ τ ἐπιτελδμένϑ τὸ τετελεσμένον" ἀξὶ 
΄ “ - Ν λ “- , 

γάρ ἐξι μεταξύ, ὥσπερ τῇ εἶναι χαὶ μὴ εἶναι γένεσις, 
Ν [4 - ͵ Ν . » ᾿ 

οὕτω χαὶ τὸ γιγνόμενον τοῦ ὄντος χαὶ μὴ ὄντος. ἔστι δ᾽ ὁ 
΄ Υ ΄ Ν “ Ν « ΄ 

μανϑάνων γιγνόμενος ἐπιστήμων, χαὶ τοῦτ᾽ ἐςξὶν ὃ λέγεται, 
ὅτι γίγνεται ἐκ μανϑάνοντος ἐπιξήμων. τὸ δ᾽ ὡς ἐξ ἀέρος 
[ἢ ΄ ᾿, λ ἊΝ Ν » » ΄, 

ὕδωρ, φϑειρομένθ ϑατέρδ. διὸ ἐχεῖνα μὲν οὐχ ἀναχάμπτει 
ἰα ἄλληλα. ὁδὲ γί ἐξ ἀνδοὺ 1.0: ὁ γᾶο γίν εἰς ἄλληλα, ὁδὲ γίγνεται ἐξ ἀνδρὸς παῖς" ὃ. γαρ γίγνεται 

Ξ , , ᾿ ᾿ ᾿ ; 
ἐχ τῆς γενέσεως τὸ γιγνόμενον, ἀλλὰ μετα τὴν γένεσιν. 

ὅτω γὰρ χαὶ ἡμέρα ἐκ τῇ πρωΐ, ὅτι μετὰ τᾶτο" διὸ ὁὀδὲ τὸ 

11. τοῦ ἐκ8 ΑΙοχ, τῶν οὖ. 1 δ᾽ οπι (8. 1 11.122. ἔξω τὸ οπὰ δῦ, τι ἔξω 

Το] 13. τῷ ΕἼΤ. [ μεϑ᾽ αὑτὸ 419, μέσων Ε΄. [ ἡμὰς εἰπεῖν “4. } τί ας ΑἸον, 

τι οὗ. 1 14. γε τὸ 4, | τὸ] τότε Ω, τὸ γε ΕΙΒΡΟΡαβ. 1 τ5. δὲ] γὰρ ἐα8.] 

16. ἤ πεπ.] οὐδὲ πεπ. Ε΄. θ τ: ὅλως] ἄλλως τε δὴ Η". | 18. ὁμοίως ὉΠ 

Ηὐ. ἐστι τὸ πρῶτον ΒΤ ΒΟ α8. το. οἷόν τ΄ ἐπ᾿ Κὸ οἵ ΑἸοχ, οἷόν τ΄ 

εἰς Αδὸ: οειοτὶ οὐ ὁ οἷόν τ΄ ἐστὶν ἐπ΄. [ ἀπιέναι 4, προιέναι Εδ. 1 ἔχον-- 

τὸς τοῦ ἄνω Εὖ, ].,“ι. τούτου] τοῦ ὕδατος Ηϑ. 1] 25. γίγνεται] λέγεται 
μετὰ ᾧ. 1] μὴ] ἡ ΕΤΑΔΕ γρ Ἐδν: εοιοτὶ δὲ ΑἸοχ Ρ. 1149) 9. 14. ΑΔ36} γρ 

Ὦ μὴ. 1 28. μετὰ τόδε] κατὰ τοῦδε 6. 1] ἢ ὡς 46 οοπίοοι. 5ουῖρδὶ βϑουῖτιβ 

ΑἸεχ, ἢ οὐχ οὕτως αλλ ὡς Αδοῦ, οὔτ᾽ αλλ᾽ ὡς 5, αλλ ὡς ἢ ἢ εἴ γο ΕΠ: εο- 

τεγῖ ἢ. [ 24. μεταβάλλοντος ἀνήρ Εὖ} ἢ ὡς ἐξ “42, μὲν -- 25. φαμεν 

οὐαὶ Μὶ. 1 25. ἀνὴρ ΟΑ ΟΕ, 1 γενέσϑαι ΚΕ} 26. ἐκ ὁγὰ ΑἸοχ. 1 21. μεταξύ] 

τι μεταξύ Ηδ, μεταξύ τι δ ΒΡ Οδῖας. 1 “8. δ᾽] γὰρ 4Ἵ᾽ς οἱ ἴοτε. ΑἸοχ. | 

29. καὶ --- 30. ἐπιστήμων οι “16. 830. ὅτι γίγνεται οτὰ 7. [ 81. οὐκ ἀνα-- 

κάμπτει μὲν ἐκεῖνα Ὁ. 1 82. εἰς] πρὸς διό(ξύᾳς. [ γὰν} δὲ 46. 

994ὺ 1. ἀλλὰ ΕΗ ΑἸοχ δ: οοιονὶ οἱ ὁ ἀλλ᾽ ἔστι. [.2. καὶ ἡ ἡμέρα ΤΊ, 
ἡ ἡμέρα οταῖδ5ο καὶ 48. } μετὰ] κατὰ 6. [ τὸ οπι 4. 
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πρωὶ ἐξ ἡμέρας. ϑάτερα δὲ ἀνακάμπτει. ἀμφοοτέρως δὲ 
ἀδύνατον εἰς ἄπειρον ἰέναι. τῶν μὲν γὰρ ὄντων μεταξὺ 
ἀνάγκη τέλος εἶναι, τὰ δ᾽ εἰς ἄλληλα ἀνακάμπτει" ἡ γὰρ ὃ 
ϑατέρα φϑορὰ ϑατέρε ἐςὶ γένεσις. ἅμα δὲ καὶ ἀδύνατον τὸ 
πρῶτον ἀΐδιον ὃν φϑαρῆναι" ἐπεὶ γὰρ ἐκ ἄπειρος ἡ γένεσις 
ἐπὶ τὸ ἄνω, ἀνάγκη, ἐξ ὗ φϑαρέντος πρώτϑ τι ἐγένετο, μὴ 

ἀΐδιον εἶναι. ἔτι δὲ τὸ ὃ ἕνεχα τέλος, τοιὅτον δὲ ὃ μὴ ἄλλο 

ἕνεχα, ἀλλὰ τἄλλα ἐκείνου" ὥστ᾽ εἰ μὲν ἔσται τοιοῦτόν τι 10 
ἔσχατον, ὁ ἔξαι ἄπειρον, εἰ δὲ μηϑὲν τοιδτον, ὁκ ἔξαι τὸ 
ὃ ἕνεκα. ἀλλ᾽ οἱ τὸ ἄπειρον ποιῦντες λανϑάνϑοσιν ἐξαιρῦντες 

τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ φύσιν. καίτοι οὐϑεὶς ἂν ἐγχειρήσειεν οὐϑὲν 
πράττειν μὴ μέλλων ἐπὶ πέρας ἥξειν, οὐδ᾽ ἂν εἴη νοῦς ἐν 
τοῖς τοιότοις΄ ἕνεχα γάρ τινος ἀεὶ πράττει ὅ γε νῦν ἔχων" 10 
τῶτο γάρ ἐςι πέρας". τὸ γὰρ τέλος πέρας ἐςίν. ἀλλὰ μὴν 
οὐδὲ τὸ τί ἦν εἶναι ἐνδέχεται ἀνάγεσϑαι εἰς ἄλλον ὁρισμὸν 
πλεονάζοντα τῷ λόγῳ. ἀεί τὲ γάρ ἐξιν ὁ ἔμπροσϑεν μᾶλ- 

89}λον, ὁ δ᾽ ὕξερος ἐκ ἔξτιν" ὃ δὲ τὸ πρῶτον μὴ ἔςιν, ὁδὲ τὸ 

ἐχόμενόν ἐςιν. ἔτι τὸ ἐπίξασϑαι ἀναιρϑὅσιν οἱ ὅτως λέγοντες" “0 
οὐ γὰρ οἷόν τε εἰδέναι πρὶν 1 εἰς τὰ ἄτομα ἐλϑεῖν. καὶ τὸ 
γιγνώσχειν οὐχ ἔστιν᾽ τὰ γὰρ ὅτως ἄπειρα πῶς ἐνδέχεται 
γοεῖν; ὃ γὰρ ὅμοιον ἐπὶ τῆς γραμμῆς, ἢ χατὰ τὰς διαιρέ- 
σεις μὲν ὁχ ἵξαται, νοῆσαι δ᾽ ἐκ ἔξι μὴ ςήσαντα" διόπερ 
ὁχ ἀριϑμήσει τὰς τομὰς ὁ τὴν ἄπειρον διεξιών. ἀλλὰ χαὶ 
τὴν ὕλην ἐν χινθμένῳ νοεῖν ἀνάγκη, καὶ ἀπείρῳ ὀϑενὶ ἔςιν 
εἶναι" εἰ δὲ μή, κ ἄπειρόν γ᾽ ἐςξὶ τὸ ἀπείρῳ εἶναι. ἀλλὰ 
μὴν καὶ εἰ ἄπειρά γ᾽ ἦσαν πλήϑει τὰ εἴδη τῶν αἰτίων, οὐκ 
ἂν ἣν οὐδ᾽ οὕτω τὸ γιγνώσχειν: τότε γὰρ εἰδέναι οἰόμεϑα, 
ὅταν τὰ αἴτια γνωρίσωμεν" τὸ δ᾽ ἄπειρον χατὰ τὴν πρόσϑε- 30 
σιν ἐκ ἔξιν ἐν πεπερασμένῳ διεξελϑεῖν. 

“Ὁ 

8. ϑάτερον Αὖς. ] ἀμφοτέρας Εἰ. 1.4. γὰρ οτα Ε΄. 5. ἀνακάμπτειν 
Αδ.} 6. ἑτέρου γένεσίς ἐστιν ΔΙοχ. 1. πρῶτον αἴτιον ἀΐδιον 1. ἐπεὶ --- 

9. εἶναι οπὰ ρὲ ΚΕ": ἐπειδὴ το Εἰδι 1 τ. ἣ οτὰ 4. [ 8. ἐπὶ τῶν ἄνω 48. ] 

9. Ῥοβὲ εἶναι δἠ4 τοῦτο δὲ ἀδύνατον αἀ8. ἔτι] ἐπεὶ 4415 ΑΙοχ. 10. τὸ ἀς 
εοπῖθοῖ. δουρὶ δθοσπίπι5 ΑἸοχ, τὸ σβοῦ. [18. ἐγχειρίσειεν 5. ) 14. πράσσειν 

ἘΞ. 1 ἀπὸ οὐδ᾽ ραποίιμ ὖ. 1 15. τοῖς οχτὰ ΕΠ. | τοιούτοις] οὖσιν “15 ΑἸοχ ο.] 

16. πέρας τέλος 5.42. [1τ-. εἶναι 4. 18. τὲ οπὰ 7. 20. ἐστιν οτὰ Α4Ὅ.} 

21. ἢ οἷα ΤΑ ας. 1 ἔλϑη Α4.} .»5. ἡ ΒΕ. [.25. ἀριϑμεῖ ΑἿ εἰ ἴονι. 

ΑἸοχ. 1.26. ἐν χινουμένω ἐαϑ εὐ γρ ΑἸοχ, κινουμένην γρ ΔΙοχ, κενουμένῳ νι- 

ἄοταν Ἰπιογρυοῖανὶ ΑἸοχ. [ οὐδὲν 5) ΤΑ ΒΟΥ αῦᾳ5.} στ΄ γ] δ᾽ 4Ὅ.} τοῦ Ε'.] 

28. εἐὲ οἵὴ 3. [ 80. πρόϑεσιν δ 47. 
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3. Αἱ δ᾽ ἀχροάσεις χατὰ τὰ ἔϑη συμβαίνουσιν: ὡς γὰρ 
99θῦα εἰώϑαμεν, ὅτως ἀξιῦμεν λέγεσϑιαι, χαὶ τὰ παρὰ ταῦτα ἐχ 

ὅμοια φαίνεται ἀλλὰ διὰ τὴν ἀσυνήϑειαν ἀγνωςότερα καὶ 
ξεγικώτερα τὸ γὰρ σύνηϑες γνωριμώτερον. ἡλίκην δὲ ἰσχὺν 
ἔχει τὸ σύνηϑες οἱ νόμοι δηλοῦσιν, ἐν οἷς τὰ μυϑώδη καὶ 

ὅ παιδαριώδη μεῖζον ἰσχύει τῇ γινώσχειν περὶ αὐτῶν διὰ τὸ 
ἔϑος. οἱ μὲν ὄν, ἐὰν μὴ μαϑηματικῶς λέγῃ τις, ἐκ ἀποδέ- 
χονται τῶν λεγόντων, οἱ δ᾽, ἂν μὴ παραδειγματιχῶς, οἱ 
δὲ μάρτυρα ἀξιδσιν ἐπάγεσϑαι ποιητήν. καὶ οἱ μὲν πάντα 
ἀχριβῶς, τοὺς δὲ λυπεῖ τὸ ἀκριβὲς ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι 

10 συνείρειν ἢ διὰ τὴν μιχρολογίαν" ἔχει γάρ τι τὸ ἀχριβὲς 
τοιοῦτον, ὥστε χαϑάπερ ἐπὶ τῶν συμβολαίων, καὶ ἐπὶ τῶν 
λόγων ἀνελεύϑερον εἶναί τισι δοχεῖ. διὸ δεῖ πεπαιδεῦσϑαι 40 
πῶς ἕχαστα ἀποδεχτέον, ὡς ἄτοπον ἅμα ζητεῖν ἐπιστήμην 

χαὶ τρόπον ἐπιςξήμιης" ἔστι δ᾽ οὐδέτερον ῥῴδιον λαβεῖν. τὴν 
ι5 δ᾽ ἀχριβολογίαν τὴν μαϑηματιχὴν οὐχ ἐν ἅπασιν ἀπαιτη- 

τέον ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μὴ ἔχουσιν ὕλην. διόπερ οὐ φυσιχὸς ὃ 
τρόπος" ἅπασα γὰρ ἴσως ἡ φύσις ἔχει ὕλην. διὸ σχεπτέον 
πρῶτον τί ἐςιν ἡ φύσις" ὅτω γὰρ καὶ περὶ τίνων ἡ φυσικὴ 
δῆλον ἔςξαι. [χαὶ εἰ μιᾶς ἐπιξήμης ἢ πλειόνων τὰ αἴτια καὶ 

0 τὰς ἀρχὰς ϑεωρῆσαί ἐςιν.] 

8. 
ἀνάγκη πρὸς τὴν ἐπιζητομένην ἐπιξτήμην ἐπελϑεῖν ἡμᾶς 

95 πρῶτον, περὶ ὧν ἀπορῆσαι δεῖ πρῶτον" ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ὅσα 
τὲ περὶ αὐτῶν ἄλλως ὑπειλήφασί τινὲς, χἂν εἴ τι χωρὶς 
τόὅτων τυγχάνοι παρεωραμένον. ἔςι δὲ τοῖς εὐπορῆσαι βὲ- 
λομένοις προὔργου τὸ διαπορῆσαι χαλῶς" ἡ γὰρ ὕστερον 
εὐπορία λύσις τῶν πρότερον ἀπορουμένων ἐςί, λύειν δ᾽ οὐχ 

832. συμβαίνουσαι ΕΚ, 5εἃ Ἰάοτα ἀεϊηάε Ρ. 127, 14. συμβαίνουσιν. 

θθϑῦα 1. ἀξιοῦμεν ἔτι τὸ λ. ΑΙεχ. 1. 2. ἀγνωριστότερα Τ΄ 1 3. γνώρι- 

μον Αὐ. 1.4. τὰ] περὶ τὰ 4. 5. διὰ οτὰ “56. 1 8. μετάγεσϑαι . 1 11. 
συμβόλων Εὖ. τὰ. δοκεῖ τισι 41.) πεπαιδεῦϑαι Εἰ. } 14. δὲ ϑάτερον 449.} 

11. τρόπος Ταϑβοὺ γρ ΑἸεχ, λόγος ΑΙοχ. [18. ἦ οαν ΕΟ δ. [ τένων “1 ΑΙοχ ς, 

τίνος ἐαβ8ῦ. 1 19. καὶ εἰ --- 20. ἐστιν οοάϊοος. Α56] ἑαβοῦ, 5εα οπηιτθηα 6556 

ἄοοθι ΑἸοχ ρ. 180, 24. [ 24. ζητουμένην Αδοῦ: εοιοτὶ οὐ Αἰοχ ἐπιζητουμέ- 

νην. 1 ἀπελθεῖν Εϑᾳ. } 25. πρῶτον ἀπῖο περὶ οπι ΑΕ. 1.21. τυγχάνη Ε΄ 

ΤΑ Βύ(ός. ' τυγχ. πρῶτον παρ. α8. ] 29. προειρημένων ὠπόφων ΑἸοχ. 
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᾿ ᾿ - τ ΄ »ὴ7) ,( - ᾿ , 5 ῃ 
ἔστιν ἀγνοοῦντας τὸν δεσμόν. ἀλλ᾽ ἡ τῆς διανοίας ἀπορία 30 

δηλοῖ τῶτο περὶ τῇ πράγματος" ἧ γὰρ ἀπορεῖ, ταύτῃ πα- 
ραπλήσιον πέπονϑε τοῖς δεδεμένοις᾽" ἀδύνατον γὰρ ἀμφοτέ- 

ρως προελϑεῖν εἰς τὸ πρόσϑεν. διὸ δεῖ τὰς δυσχερείας τε- 

ϑεωρηχέναι πάσας πρότερον, τότων τὲ χάριν χαὶ διὰ τὸ τὲς 
ζητῶντας ἄνευ τ διαπορῆσαι πρῶτον ὁμοίδς εἶναι τοῖς ποῖ 30 

δὲῖ βαδίζειν ἀγνοξσι, καὶ πρὸς τότοις ὁδ᾽ εἴ ποτε τὸ ζητό- 
4 μενον ξὕρηχεν ἢ μὴ γινώσκειν" τὸ γὰρ τέλος τούτῳ μὲν οὐ 9950 

δῆλον, τῷ δὲ προηπορηχότι δῆλον. ἔτι δὲ βέλτιον ἀνάγκη 
ἔχειν πρὸς τὸ χρῖναι τὸν ὥσπερ ἀντιδίκων καὶ τῶν ἀμφισ- 
βητόντων λόγων ἀχηχοῦτα πάντων. ἔξι δ᾽ ἀπορία πρώτῃ 
μὲν περὶ ὧν ἐν τοῖς πεφροιμιασμένοις διηπορήσαμεν, πότε- δ 

ρον μιᾶς ἢ πολλῶν ἐπιξτημῶν ϑεωρῆσαι τὰς αἰτίας, καὶ πό- 
τερον τὰς τῆς οὐσίας ἀρχὰς τὰς πρώτας ἐςὶ τῆς ἐπιςήμης 

ἰδεῖν μόνον, 1) καὶ περὶ τῶν ἀρχῶν ἐξ ὧν δειχνύδσιν ἅπαν- 
τὲς, οἷον πότερον ἐνδέχεται ταὐτὸ χαὶ ἕν ἅμα φάναι καὶ 
ἀποφάναι ἢ ὃ, καὶ περὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιότων. εἴτ᾽ ἔστι 10 
περὶ τὴν οὐσίαν, πότερον μία περὶ πάσας ἢ πλείονές εἰσι, 

κἂν εἰ πλείονες, πότερον ἅπασαι συγγενεῖς, ἢ τὰς μὲν σο- 
φίας τὰς δ᾽ ἄλλο τι λεκτέον αὐτῶν. χαὶ τῶτο δ᾽ αὐτὸ τῶν 

ἀναγκαίων ἐςὶ ζητῆσαι, πότερον τὰς αἰσϑητὰς ὁσίας εἶναι 

μόνον φατέον 1) χαὶ παρὰ ταύτας ἄλλας, καὶ πότερον μο- 1ὅ 
γαχῶς ἢ πλείονα γένη τῶν οὐσιῶν, οἷον οἱ ποιδντες τά τε 

εἴδη χαὶ τὰ μαϑηματικὰ μεταξὺ τότων τε καὶ τῶν αἰσϑη- 
τῶν. περί τὲ τότων οὖν, χαϑάπερ φαμέν, ἐπισκεπτέον, χαὶ 

πότερον περὶ τὰς οὐσίας ἡ ϑεωρία μόνον ἐςὶν 1) καὶ περὶ τὰ 
συμβεβηκότα καϑ' αὑτὰ ταῖς ἐσίαις. πρὸς δὲ τότοις περὶ 90 
ταὐτῷ χαὶ ἑτέρα χαὶ ὁμοία χαὶ ἀνομοίε χαὶ ταυτότητος χαὶ 
ἐναντιότητος, καὶ περὶ προτέρου χαὶ ὑξέρου χαὶ τῶν ἄλλων 

ἁπάντων τῶν τοιούτων, περὶ ὅσων οἱ διαλεχτιχοὶ πειρῶνται, 
σχοπεῖν ἐκ τῶν ἐνδόξων μόνον ποιούμενοι τὴν σχέψιν, τίνος 
ἐστὶ ϑεωρῆσαι περὶ πάντων. ἔτι δὲ τότοις αὐτοῖς ὅσα καϑ' Ὁ 

80. ἀγνοοῦντα ΕΑΎΒΟαΞ. 1. 831. ἡ γὰρ ἀπορία 448. ] 38. τὸ ἔμιπρο-- 

σϑεν α8. ] 36. οὐδέποτε τὸ ζητούμενον εἰ εὕρηχκεν “ὅς, 

995 ὺ 1. εὕρηχεν] ἐπυοπογὶμί ἱ. 1 2. δὲ καλῶς προηπορηκότι δΒθρύᾳς. 

δὲ ροϑὲ ἔτι οἵὰ «16. ] 5. πεπροιμιασμένοις Εἰ. ] 6. πολλῶν ἐστιν ἐπιστημῶν 

ΔΊ ΒύΟϑας. Ι 8. πάντες Αϑαῦ[9). Ι 9. καὶ ἀποφάναι οται Εἔ]. [11. εἰσι ομὰ 

ἘΠ. 1. κἀν] καὶ αὐῦν: φειουῖ οἱ ο χἂν. οἵ. 9954 26, 9964 14, ὃ 82. 1 16. 
πλεοναχῶς τὰ γένη 41ὅ. } 19. περὶ] ἐπὶ αὐ16. } μόνον ἡ ϑεωρία Εὖ | 21. 

καὶ ταυτότητος] καὺ ἐναντίου ΤΕ, οπι ΕΑὐ αὐ ῖς. 1. 54. μόνων 4, 



40 1. 996α. 

αὑτὰ συμβέβηχεν, χαὶ μὴ μόνον τί ἐστι τούτων ἕκαστον, 
ἀλλὰ χαὶ εἰ ἄρα ἕν ἑνὲ ἐναντίον. καὶ πότερον αἱ ἀρχαὶ καὶ 
τὰ στοιχεῖα τὰ γένη ἐστὶν 1) εἰς ἃ διαιρεῖται ἐνυπάρχοντα 43 
ἕχαςον" καὶ εἰ τὰ γένη, πότερον ὅσα ἐπὶ τοῖς ἀτόμοις λέ- 

80 γέται τελευταῖα ἢ τὰ πρῶτα, οἷον πότερον ζῷον ἢ ἄνϑρωπος 
ἀρχή τε χαὶ μᾶλλόν ἔστι παρὰ τὸ χαϑ' ἕχαστον. μάλιξα 
δὲ ζητητέον καὶ πραγματευτέον, πότερον ἔστι τι παρὰ τὴν 

ὕλην αἴτιον χαϑ'᾽ αὑτὸ 1) ὃ, καὶ τὅτο χωριςὸν ἢ ὅὄ, καὶ πό- 
τερον ἕν ἢ πλείω τὸν ἀριϑμόν. καὶ πότερον ἔςι τι παρὰ τὸ 

85 σύνολον (λέγω δὲ τὸ σύνολον, ὅταν κατηγορηϑῇ τι τῆς ὕλης) 

ἢ οὐϑέν, ἢ τῶν μὲν τῶν δ᾽ οὔ, καὶ ποῖα ταῦτα τῶν ὄντων. 
990α ἔτι αἱ ἀρχαὶ πότερον ἀριϑμῷ ἢ εἴδει ὡρισμέναι, καὶ αἱ ἐν 

τοῖς λόγοις χαὶ αἱ ἐν τῷ ὑποχειμένῳ᾽ καὶ πότερον τῶν 
φϑαρτῶν χαὶ ἀφϑάρτων αἱ αὐταὶ ἢ ἕτεραι" καὶ πότερον 
ἄφϑαρτοι πᾶσαι, ἢ τῶν φϑαρτῶν φϑαρταί. ἔτι δὲ τὸ πάν- 

ὅ τῶν χαλεπώτατον χαὶ πλείστην ἀπορίαν ἔχον, πότερον τὸ 
ἕν χαὶ τὸ ὃν, χαϑάπερ οἱ Πυϑαγόρειοι καὶ Πλάτων ἔλεγεν, 
ἐχ ἕτερόν τί ἐξιν ἀλλ᾽ ὁσία τῶν ὄντων, ἢ ὄ, ἀλλ᾽ ἕτερόν τι 
τὸ ὑποκείμενον, ὥσπερ ᾿Πμπεδοχλῆς φησὶ φιλίαν, ἄλλος 

δέ τις πῦρ, ὁ δὲ ὕδωρ, ὁ δὲ ἀέρα. χαὶ πότερον αἱ ἀρχαὶ 
τὺ χαϑόλου εἰσὶν ἢ ὡς τὰ χαϑ' ἕκαστα τῶν πραγμάτων, καὶ 

δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ. ἔτι πότερον ἄλλως ἢ χατὰ κίνησιν" 
χαὶ γὰρ ταῦτα ἀπορίαν ἂν παράσχοι πολλήν. πρὸς δὲ 
τούτοις πότερον οἱ ἀριϑμοὶ καὶ τὰ μήχη χαὶ τὰ σχήματα 
καὶ αἱ ςιγμαὶ ἐσίαι τινές εἰσιν ἢ οὔ, κἂν εἰ ἀσίαι, πότερον 

ι5 χεχωρισμέναι τῶν αἰσϑητῶν ἢ ἐν τότοις. περὶ γὰρ τούτων 
ἁπάντων οὐ μόνον χαλεπὸν τὸ εὐπορῆσαν τῆς ἀληϑείας, 
ἀλλ᾽ ὀδὲ τὸ διαπορῆσαι τῷ λόγῳ ῥῴδιον καλῶς. 

21. εἰ ἄρα] ἄρα ΕΙ Αϑεν: εοἰονῖ δὲ Αϑοὶ οἱ ἴογι. ΑἸοχ ὅγυ εἰ ἄρα. [ 28. 

τὰ ἀπῖο γένη οαι (ἰδ. 1.29. εἰ οτὰ Εἰ. [ 81. τὸν αὐ 1ὐ. [ μᾶλλον Α4Ὅ,.} 82. 

τὸ οτὰ (ὐ1ῦ. 1 38. αὕτια ΤΕ, 1 χαϑ' αὑτὸ ἢ οὔ οτὰ Αδι ΙῈ καὶ τοῦτο χω-- 

ριστὸν οτὰ ἢ). Ι 34. τὸ οτὰ α8. [ 86. ποῖω ταῦτα αἰ 15, ὁπόσα ταῦτα ΔΙοχ: 

σοιου εἰ ὁ ποῖα τοιαῦτα. 
9904 1. αἱ ροϑβὶ ἔτε οἵα .1ὁ. πότερον ἐν ἀριϑμῷ 6. 1 2. αἱ «44 Εἰ 

Β'Οὐαλ1ῦ οὐ ἴονι. ΑἸοχ. [3. αἵ οπι 3. { 4. ἔστι αὐ 1ῦ. 1 τὸ] τῶν 19. | 5. 

πότερον οὐχ ἔτ. [ τὸ] χαὶ τὸ (αὐ. ] 6. ἔλεγον Οὐ 16, οσχὰ Εις ] τ΄ τέ ἁπις 

ἔστιν οπι 1’. 1 οὐσίαι ΔΙοχ. [ 8. τὸ οα δ, ] φησὶ οτκ 16. ] 9. ὃ δὲ 

ἀέρα 15: οοἰουὶ ἢ ἀέρα. [ το. καὶ δυνάμεν ἢ ἐνεργείᾳ. οὐὰ 4. 1 1. ἄν οπὶ 

Γιά. εἰ οὐσίαι] εἰ οὐσία .1Ὁ, δὲ οὐσίαι α5. 1 15. μοϑὶ ἢ «44 ἐνυπάρ- 

χουσαι «εν: οοιοῦῖ οὲ ΑΙὸχ ομι. 
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2 Πρῶτον μὲν ἂν περὶ ὧν πρῶτον εἴπομεν, πότερον μιᾶς 
45.) πλειόνων ἐστὶν ἐπιστημῶν ϑεωρῆσαι πάντα τὰ γένη τῶν 

αἰτίων. μιᾶς μὲν γὰρ ἐπιστήμης πῶς ἂν εἴη μὴ ἐναντίας “0 

ὅσας τὰς ἀρχὰς γνωρίζειν; ἔτι δὲ πολλοῖς τῶν ὄντων οὐχ 
ὑπάρχϑσι πᾶσαι. τίνα γὰρ τρόπον οἷόν τε κινήσεως ἀρχὴν 
εἶναι τοῖς ἀκινήτοις ἢ τὴν τἀγαϑᾶ φύσιν, εἴπερ ἅπαν, ὃ ἂν 

ἢ ἀγαϑὸν χαϑ᾽ αὑτὸ καὶ διὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν, τέλος ἐστὶν 

καὶ οὕτως αἴτιον, ὅτι ἐχείνου ἕνεκα καὶ γίγνεται καὶ ἔστι 90 
τἄλλα, τὸ δὲ τέλος χαὶ τὸ ὃ ἕνεχα πράξεώς τινός ἐςι τέλος, 

αἱ δὲ πράξεις πᾶσαι μετὰ κινήσεως" ὥς ἐν τοῖς ἀκινήτοις 
ὁχ ἂν ἐνδέχοιτο ταύτην εἶναι τὴν ἀρχὴν δ᾽ εἷναέ τι αὐτο- 
αγαϑόν. διὸ χαὶ ἐν τοῖς μαϑήμασιν οὐϑὲν δείχνυται διὰ 
ταύτης τῆς αἰτίας, ὁδ᾽ ἔξιν ἀπόδειξις ὀδεμία διότι βέλτιον 30 
ἢ χεῖρον, ἀλλ᾽ ὀδὲ τὸ παράπαν μέμνηται οὐϑεὶς ὀϑενὸς τῶν 
τοιότων. ὥςε διὰ ταῦτα τῶν σοφιςῶν τινὲς οἷον ᾿“ρίξιππος 

»«προεπηλάχιζεν αὐτάς" ἐν μὲν γὰρ ταῖς ἄλλαις τέχναις, 
καὶ ταῖς βαναύσοις, οἷον ἐν τεχτονιχῇ χαὶ σχυτιχῇ, διότι 

βέλτιον ἢ χεῖρον λέγεσϑαι πάντα, τὰς δὲ μαϑηματιχὰς 35 
ὀϑένα ποιεῖσθαι λόγον περὶ ἀγαϑῶν χαὶ χαχῶν. ἀλλὰ μὴν 9960 
εἴ γὲ πλείους ἐπιστῆμαι τῶν αἰτίων εἰσὶ καὶ ἑτέρα ἑτέρας 
ἀρχῆς, τίνα τότων φατέον εἶναι τὴν ζητϑμένην, ἢ τίνα μά- 

λιξα τοῦ πράγματος τὸ ζητμένθ ἐπιξήμονα τῶν ἐχόντων 

αὐτάς; ἐνδέχεται γὰρ τῷ αὐτῷ πάντας τὸς τρόπϑς τῶν δ 
αἰτίων ὑπάρχειν, οἷον οἰκίας, ὅϑεν μὲν ἡ χίνησις, ἡ τέχνη 

χαὶ ὁ οἰχοδόμος, ὁ δ᾽ ἕνεχα, τὸ ἔργον, ὕλη δὲ γῆ χαὶ λίϑοι, 

τὸ δ᾽ εἶδος ὁ λόγος. ἐχ μὲν οὖν τῶν πάλαι διωρισμένων, 
4 τίνα χρὴ καλεῖν τῶν ἐπιξημῶν σοφίαν, ἔχει λόγον ἑχάξην 

προσαγορεύειν. ἣ μὲν γὰρ ἀρχιχωτάτη καὶ ἡγεμονικωτάτη, 10 
χαὶ ἡ ὥσπερ δούλας οὐδ᾽ ἀντειπεῖν τὰς ἄλλας ἐπιστήμας 
δίκαιον, ἡ τοῦ τέλος χαὶ τἀγαϑ8 τοιαύτη (τότϑ γὰρ ἕνεχα 

19. ἐπιστήμης 41. 1.21. οὔσης αὖ. [.22. ὑπ. πᾶσι πᾶσαι Εδίαξβ. [ οἷόν 
τὲ τρόπον αὐ]. 1 οἷόν τε] οἴονται τῆς α8.} 28. ἀγαϑοὺ Βα, ὅπερ 5. ᾿ 

ὁ] ἢ Τ΄ [.24. αὐτοῦ ΑἸεχ αο. 25. ἔστι καὶ τάλλα 4450. 1] 31. οὐϑενὸς οτὰ 

Τ΄. ] 34. βαναύσοις αὐταῖς οἷον 5.4) ΒύΟϑίαξ. 

9090 1. χαλὼν Α. | 2. πλείους εἴγε γε. Ϊ ἑτέρα Εἰ Τὶ ΑἸεχ Ρ. 199, 

9.544. 25: ἕτεραι αϑοὖ. [ 4. τοῦ ζητουμένου οτὰ .44ὅ. 5. τοὺς τρόπους τῶν] 

τοὺς τρόπους τοὺς τῶν Εἰ Αοῦ: εειοτὶ εἰ ΑΙεχ τοὺς τρόπους τῶν. Ι 9. ἔχει 

ΕἾΤ ΑἸεχ: δειοτὶ οὐδαμῶς ἔχει. 1 10. ἡ ΕΘδία ΑἸοχ: φοιουν ἧ. 

γενικωτάτη «Αἷθι 1 τι. δούλας οτὰ αὖ 10. ] ἀντιτείνειν 1.1 12. ἢ αὐ. ἀγα- 

ϑοῦ Αὐ. 1 τούτου Εἰ ΑλΟὐηθίαᾳ Αἴοχ: εοιου! τούτων. 

ἡ 
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τἄλλα)" ἧ δὲ τῶν πρώτων αἰτίων καὶ τῇ μάλιξα ἐπιξςητοῦ 
διωρίσϑη εἶναι, ἡ τῆς ὁσίας ἂν εἴη τοιαύτη. πολλαχῶς γὰρ 
ἐπισταμένων τὸ αὐτὸ μᾶλλον μὲν εἰδέναι φαμὲν τὸν τῷ 
εἶναι γνωρίζοντα τί τὸ πρᾶγμα ἢ τῷ μὴ εἶναι, αὐτῶν δὲ 
τότων ἕτερον ἑτέρΒ μᾶλλον, καὶ μάλιξςα τὸν τί ἐςιν, ἀλλ᾽ 
ὁ τὸν πόσον ἢ ποῖον ἢ τί ποιεῖν ἢ πάσχϑιν πέφυχεν. ἔτι δὲ 
καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ εἰδέναι ἕκαστον, καὶ ὧν ἀποδείξεις 

εἰσί, τότ᾽ οἰόμεϑα ὑπάρχειν, ὅταν εἰδῶμεν τί ἐστιν, οἷον τί 
ἐςι τὸ τετραγωνίζειν, ὅτι μέσης εὕρεσις" ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ 

τῶν ἄλλων. περὶ δὲ τὰς γενέσεις χαὶ τὰς πράξεις χαὶ περὶ 

ἅπασαν μεταβολήν, ὅταν εἰδῶμεν τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως" 

τοῦτο δ᾽ ἕτερον χαὶ ἀντιχείμενον τῷ τέλει. ὥστ᾽ ἄλλης ἂν 

δόξειεν ἐπιξήμης εἶναι τὸ ϑεωρῆσαι τῶν αἰτίων τότων ἕχα- 
ςον. ἀλλὰ μὴν χαὶ περὶ τῶν ἀποδειχτικῶν ἀρχῶν, πότερον 
μιᾶς ἐςὶν ἐπιξφήμης 1) πλειόνων, ἀμφισβητήσιμόν ἐςξιν. λέγω 
δὲ ἀποδειχτιχὰς τὰς χοινὰς δόξας, ἐξ ὧν ἅπαντες δεικνύο- 

σιν, οἷον ὅτι πᾶν ἀναγκαῖον ἢ φάναι ἢ ἀποφάναι, καὶ 
ἀδύνατον ἅμα εἶναι χαὶ μὴ εἶναι, χαὶ ὅσαι ἄλλαι τοιαῦ- 
ται προτάσεις, πότερον μία τότων ἐπιξήμιη χαὶ τῆς ὀσίας ἢ 

ἑτέρα, χὰν εἰ μὴ μία, ποτέραν χρὴ προσαγορεύειν τὴν ζη- 
τομένην νῦν. μιᾶς μὲν οὖν ἐκ εὔλογον εἶναι" τί γὰρ μᾶλ- 
λον γεωμετρίας 1) ὁποιασν περὶ τότων ἐςὶν ἴδιον τὸ ἐπαΐειν; 
εἴπερ ὧν ὁμοίως μὲν ὁποιασδν ἐςίν, ἁπασῶν δὲ μὴ ἐνδέχε- 
ται, ὥσπερ οὐδὲ τῶν ἄλλων οὕτως ὁδὲ τῆς γνωριζόσης τὰς 

θσίας ἴδιόν ἐξι τὸ γινώσχειν περὶ αὐτῶν. ἅμα δὲ χαὶ τίνα 
τρόπον ἔσται αὐτῶν ἐπιστήμη; τί μὲν γὰρ ἕκαστον τούτων 
τυγχάνει ὃν καὶ νῦν γνωρίζομεν" χρῶνται γοῦν ὡς γιγνω- 

σχομένοις αὐτοῖς χαὶ ἄλλαι τέχναι. εἰ δὲ ἀποδειχτικὴ περὶ 

αὐτῶν ἐστί, δεήσει τι γένος εἶναι ὑποχείμιενον, χαὶ τὰ μὲν 

18. ἡ ΕΤΡ ΑΡΙδὲ ΑἸἹοχ: οεϊουὶ ἧ. [ 14. διώρισται Ε΄. 1 15. μὲν ογὰ 

Εὖ, 1 ιτ. τὸν Εἰ ΑΙοεχ ῥ. 140, 28, τὸ αὖ, τὸν τὸ 10: ταῖδο τῶν. 18. 

τὸν ΕἸ αὐ ΑἸοχ: οοιουῖ τῶν. [ 19. καὶ ἐν} κἂν ἐν αὐ1ὸ. 1.20. ἐδῶμεν α. ] 

οἷον «ἰ ἔστι οτὰ 7. 28. πᾶσαν Αδαδ 1ῦ. Σ μοϑὲ χινήσεως μαπείαχα ὅ. [ 24. 

δηΐο ὥστε οοἴοπ οὗ. ἀλλης] ἂν ἄλλης Τ', οὐκ ἄλλὴς σομλοῖς ΑΙοχ. [. 26. καὲ 

ομὰ ὃ. περὶ οτὰ ἤ, . 28. τὰς ΕΑὐ10ὴ: οοιουὶ καὶ τὰς. 1 29. πᾶν] τὸ αὖ. ] 

82. καν εἰ] καὶ ἂν εἴη Α1ὐ. ] 38. νῦν «414 ΕΤ᾿ Αγ 619.) 834. περὶ] τῶν περὶ 

ὖς | ἴδιόν ἐστε αἰδ1ῦ. 1 55. μὴ] μηδὲ αὖ. 

θθϑῖα 1. οὕτως] ὥσπερ Τ΄ | 2. καί τινὰ α. 8. αὐτῶν ἐπιστήμη] αὐ- 

τοῖς ἢ γνῶσις ΑἸοχ. .4. γοῦν ΕἼΤ 4115 οἱ ἴοτι. ΑἸοχ ρ. 144,2: οοιονὶ οὖν. 

5. εἴ] ἡ Τ΄ 1 6. πιοάο εἶναι τὸ ὑὕποκ.. πιοάο εἶναι ὕποκ. ΑἸοχ. 
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πάϑη τὰ δ᾽ ἀξιώματ᾽ αὐτῶν (περὶ πάντων γὰρ ἀδύνατον 
ἀπόδειξιν εἶναι)" ἀνάγκη γὰρ ἔχ τινων εἶναι καὶ περί τι καὶ 
τινῶν τὴν ἀπόδειξιν: ὡςξε συμβαίνει πάντων εἶναι γένος ἕν 
τι τῶν. δειχνυμένων" πᾶσαι γὰρ αἱ ἀποδειχτιχκαὶ χρῶνται 10 

τοῖς ἀξιώμασιν. ἀλλὰ μὴν εἰ ἑτέρα ἡ τῆς ἐσίας καὶ ἡ περὶ 
τότων, ποτέρα χυριωτέρα χαὶ προτέρα πέφυχεν αὐτῶν; χα- 
ϑόλθ γὰρ μαάλιξα χαὶ πάντων ἀρχαὶ τὰ ἀξιώματα ἐστιν. 
εἴτ᾽ ἐςὶ μὴ. τῇ φιλοσόφϑβ, τίνος ἔξαι περὶ αὐτῶν ἄλλου τὸ 
ϑεωρῆσαι τὸ ἀληϑὲς χαὶ τὸ ψεῦδος; ὅλως τε τῶν ὁσιῶν πό- 10 

τερον μία πασῶν ἐςὶν ἢ πλείους ἐπιστῆμαι; εἰ μὲν οὖν μὴ 
μία, ποίας ὀσίας ϑετέον τὴν ἐπιξτήμην ταύτην; τὸ δὲ μίαν 

πασῶν ἐκ εὔλογον" καὶ γὰρ ὧν ἀποδεικτικὴ μία περὶ πάν- 
των εἴη τῶν χαϑ' αὑτὸ συμβεβηκότων, εἴπερ πᾶσα ἀποδειχτιχὴ 
περί τι ὑποχείμενον ϑεωρεῖ τὰ χκαϑ' αὑτὰ συμβεβηκότα ἐκ τῶν 20 
χοινῶν δοξῶν. περὶ ὃν τὸ αὐτὸ γένος τὰ συμβεβηκότα χαϑ' 
αὑτὰ τῆς αὐτῆς ἐςὶ ϑεωρῆσαι ἐκ τῶν αὐτῶν δοξῶν. περί τε 

γὰρ ὃ μιᾶς, καὶ ἐξ ὧν μιᾶς, εἴτε τῆς αὐτῆς εἴτε ἄλλης" 

ὥστε χαὶ τὰ συμβεβηχότα, εἴτ᾽ αὐταὶ ϑεωροῦσιν, εἴτ᾽ ἐκ 
τούτων μία. ἔτι δὲ πότερον περὶ τὰς οὐσίας ἡ ϑεωρία μό- 25 
γον ἐςὶν ἢ χαὶ περὶ τὰ συμβεβηκότα ταύταις" λέγω δ᾽ 

40 οἷον, εἰ τὸ στερεὸν οὐσία τίς ἐστι καὶ γραμμαὶ χαὶ ἐπί- 
πεδα, πότερον τῆς αὐτῆς ταῦτα γνωρίζειν ἐπιστήμης καὶ 
τὰ συμβεβηχότα περὶ ἕχαστον γένος, περὶ ὧν αἱ μαϑημα- 

τιχαὶ δεικνύουσιν, ἢ ἄλλης. εἰ μὲν γὰρ τῆς αὐτῆς, ἀπο- 30 
δειχτιχή τις ἂν εἴη χαὶ ἡ τῆς οὐσίας" οὐ δοχεῖ δὲ τοῦ τί 

ἐςιν ἀπόδειξις εἶναι. εἰ δ᾽ ἑτέρας, τίς ἔξταν ἡ ϑεωρὅσα περὶ 
τὴν ὁσίαν τὰ συμβεβηχότα; τοῦτο γὰρ ἀποδδναι παγχά- 
λεπον. ἔτι δὲ πότερον τὰς αἰσϑητὰς ὁσίας μόνας εἶναι φα- 

τέον ἢ χαὶ παρὰ ταύτας ἄλλας" χαὶ πότερον μοναχῶς ἢ 385 

τ. Ροβὲ αὐτῶν Ρυποίατα οὖ. Ι ἀπόδειξιν εἶναι ἀδύνατον αὖ]. } 9. ἕν οπι 

Αι} 14. τοῦ φιλοσόφου] τοῦτο σοφοῦ α8. [ 1δ. τὸ ροϑὲ καὶ οτὰ Π ΒΡ 
10, 1τ. ῥητέον (αὐ1Ὁ.} 18. πάντων ἂν εἴη .41ὅ. ] 19. καϑ' αὑτὸ «4ἀ 5.8 

Οὔα8. ΑἸεχ: δοϊονὶ οἱ εὖ οπὰ. [ 20. ϑεωρεῖται χαϑ' Ταβ. 22. ϑεωρῆσαι 

ἐστι 4. Ι. 28. ὁ Αὐύὶς ΑἸοχ: δοιουῖ οἱ ὅγγ οἱ ὁ τὸ ὅτι. [ ἄλλοις Οὐ, τῆς 

ἄλλης Οὐα. 1.24. εἴτ᾽ αὐταὶ Εὖ». 141,26 οὗ, εἴτε αὗται ἐας8 ΑΙαχ Ρ. 148, 
22. 149, 2ὅ. ὅγει, εἴτε αἱ αὐταὶ 79 ΑΙαχ. | ϑεωροῦσιν Αὐῦ ΑἸοχ: ςείογι εἰ 

εὖ ϑεωρήσουσιν. [ 25. μόνον ἡ ϑεωρία Αδεῦ: οειονὶ εὐ ΑἸεχ ἡ ϑεωρία μό- 
γον. οἵ. Ρ. 9984 11. 26. καὶ οἵα Οὗ, [ περὶ οτα ΚΕ. 1. 21. οὐσίαι τι Τ.] 

28. γνωρίζειν ἐστὶν ἐπιστ. “1. [.31. τις οὐὰ Αἴοχ. [ 32. ἐστγιν 5. Ι 33. χα- 

λεπὸν αὖ. 534. δὲ οπι 6. 
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πλδίω γένη τετύχηχεν ὄντα τῶν ὀσιῶν, οἷον οἱ λέγοντες τά 
τὲ εἴδη χαὶ τὰ μεταξύ, περὶ ἃ τὰς μαϑηματικὰς εἶναί φα- 
σιν ἐπιστήμας. ὡς μὲν οὖν λέγομεν τὰ εἴδη αἴτιά τε καὶ 

ὁσίας εἶναι χαϑ' αὑτὰς εἴρηται ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις περὶ 
αὐτῶν" πολλαχῆ δ᾽ ἐχόντων δυσχολίαν, ὀϑενὸς ἧττον ἄτο- 
πον τὸ φάναι μὲν εἶναί τινας φύσεις παρὰ τὰς ἐν τῷ 
ὀρανῷ, ταύτας δὲ τὰς αὐτὰς φάναι τοῖς αἰσϑητοῖς πλὴν ὅξι 
τὰ μὲν ἀΐδια τὰ δὲ φϑαρτά. αὐτὸ γὰρ ἄνϑρωπόν φασιν 
εἶναι χαὶ ἵππον καὶ ὑγίειαν, ἄλλο δ᾽ οὐδέν, παραπλήσιον 

ποιοῦντες τοῖς ϑεοὺς μὲν εἶναι φάσχεσιν, ἀνϑρωποειδεῖς δέ" 

ὅτε γὰρ ἐχεῖνοι θϑὲν ἄλλο ἐποίεν ἢ ἀνθϑροώπεος ἀϊδίους, οὐϑ' 

ὅτοι τὰ εἴδη ἀλλ᾽ ἢ αἰσϑητὰ ἀΐδια. ἔτι δὲ εἴ τις παρὰ τὰ 
εἴδη καὶ τὰ αἰσϑητὰ τὰ “μεταξὺ ϑήσεται, πολλὰς ἀπορίας 
ἕξει. δῆλον γὰρ ὡς ὁμοίως γραμμαί τε παρ᾽ αὐτὰς χαὶ 
τὰς αἰσϑητὰς ἔσονται καὶ ἕχαξον τῶν ἄλλων γενῶν" ὥστ᾽ 

ἐπείπερ ἡ ἀςξοολογία μία τότων ἐςίν, ἔξαι τις χαὶ οὐρανὸς 
παρὰ τὸν αἰσϑητὸν οὐρανὸν χαὶ ἥλιος χαὶ σελήνη χαὶ 
τάλλα ὁμοίως τὰ κατὰ τὸν ὀρανόν. καίτοι πῶς δεῖ πιςεῦ- 
σαι τόὅτοις; οὐδὲ γὰρ ἀχίνητον εὔλογον εἴναι, κινούμενον δὲ 
καὶ παντελῶς ἀδύνατον. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ ὧν ἡ ὀπτικὴ 

πραγματεύεται χαὶ ἡ ἐν τοῖς μαϑήμασιν ἁρμονιχή" καὶ 
γὰρ ταῦτα ἀδύνατον εἶναι παρὰ τὰ αἰσϑητὰ διὰ τὰς αὐτὰς 

αἰτίας" εἰ γάρ ἐςξιν αἰσϑητὰ μεταξὺ καὶ αἰσϑήσεις, δῆλον 

ὅτι χαὶ ζῷα ἔσονται μεταξὺ αὐτῶν τε καὶ τῶν φϑαρτῶν. 
ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις χαὶ παρὰ ποῖα τῶν ὄντων δεῖ ζητεῖν 

ταύτας τὰς ἐπιςξήμας. εἰ γὰρ τότῳ διοίσει τῆς γεωδαισίας 
ἡ γεωμετρία μόνον, ὅτι ἡ μὲν τότων ἐστὴν ὧν αἰσϑανόμεϑα 
ἡ δ᾽ ὁκ αἰσϑητῶν, δῆλον ὅτι χαὶ παν᾽ ἰατριχὴν ἔξαι τις ἐπι- 

ςήμη χαὶ παρ᾽ ἑχάξην τῶν ἄλλων μεταξὺ αὐτῆς τε ἰατρι- 

901.) 1. ὄντα τῶν οὐσιῶν οτὰ 5. 2. ἃ οτὰ «16. 3. καὶ] τῆς αὖ΄ [ 5. 

πολλὰς δ᾽ ἐχόντων δυσκολίας Εὐ εὐ ΑἸον. τ. ὅτι} τέ «47. ] 9. καὶ αὐτὸ 

ἵππον ΤΊαβ. 1] παραπλήσιον μὲν ποιοῦντες Τα8. τὸ. δέ] δ᾽ εἶναι 41. ] 

11. ποιοῦσιν 1. 1 15. ἀλλ᾽ ἢ] ἴονι. ἄλλο ἢ, εἴ. ΑἸοχ μ. 1568, 10. 13. τὰ 

Ροβὶ αἰσϑητὰ οτι Ε, 1 τίϑεται Εὐ. 1 14. παρὰ ταύνας 41. } 1τ. ἡλιός 

τε χαὶ Ε416ε": εΣοιονῖ οὐ ΑΙὸχ ἥλιος καὶ. 1. 21. μαϑημκατικοῖς Τα 8. Ι 22. ἀδύ- 

γνατα 5. περὶ αὐ. 1 28. ἀητὸ χαὶ αἰσϑήσεις ἀροάοκὶπ οτάϊταν ΑΙοχ. 25. 

26. τοῦτο ἀ8. παρὰ ΚΕ Αἴοχ, περὲ ἂπ παρὼ ἀαβίαπι ἤδ: δοιουῖ οὐ οὐ περὶ. 

γεωδεσίας (αὐ. [ τῆς γεωδ. ἡ γεωμ. μόνον] τῆς γεωμετρίας μόνον α8. ὦ 560- 

γιοίγία οοοήαοβία ἃ. “1. ἃ ΕΒΊ ΒΟ ύ(αὐ1θ. [.χ 8. δῆλον οὖν ὅτι καὶ 5.8, 

δῆλον καὶ (αὐ. ] ἔσται} οὐκ ἔσται αὐ. ] 29. ἑκάστης (αὐ. αὐτῆς] τῆς αὐ 1). 
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χῆς χαὶ τῆσδε τῆς ἰατρικῆς. χαίτοι πῶς τῦτο δυνατόν; καὶ 30 

γὰρ ἄν ὑχγιείν᾽ ἄττα εἴη παρὰ τὰ αἰσϑητὰ χαὶ αὐτὸ τὸ 
ὑγιεινόν. ἅμα δὲ οὐδὲ τοῦτο ἀληϑές, ὡς ἡ γεωδαισία τῶν 
αἰσϑητῶν ἐστὶ μεγεϑῶν καὶ φϑαρτῶν" ἐφϑείρετο γὰρ ἂν 
φϑειρομένων. ἀλλὰ μὴν ὀδὲ τῶν αἰσϑητῶν ἂν εἴη μεγεϑῶν 
ὁδὲ περὶ τὸν ὀρανὸν ἡ ἀςρολογία τόνδε. ὅτε γὰρ αἱ αἰσϑη- 80 
ταὶ γραμμαὶ τοιαῦταί εἰσιν οἵας λέγεν ὁ γεωμέτρης" οὐϑὲν 9984 
γὰρ εὐϑὺ τῶν αἰσϑητῶν ὅτως ὁδὲ ςοογγύλον" ἅπτεται γὼρ 
τὸ χανόνος ὁ χατὰ ςιγιιὴν ὁ χύχλος, ἀλλ᾽ ὥσπερ Πρωτα- 

γόρας ἔλεγεν ἐλέγχων τὸς γεωμέτρας, ὅϑ'᾽ αἱ χινήσεις καὶ 
ἕλιχες τῇ ὀρανδ ὅμοιαι, περὶ ὧν ἡ ἀςρολογία ποιεῖται τοὺς δ 
λόγους, οὔτε τὰ σημεῖα τοῖς ἄςξροις τὴν αὐτὴν ἔχει (ύσιν. 
εἰσὶ δέ τινὲς οἵ φασιν εἶναι μὲν τὰ μεταξὺ ταῦτα λεγόμενα 
τῶν τε εἰδῶν χαὶ τῶν αἰσϑητῶν, ὁ μὴν χωρίς γε τῶν αἰσϑη- 

4-τῶν ἀλλ᾽ ἐν τούτοις" οἷς τὰ συμβαίνοντα ἀδύνατα πάντα 

μὲν πλείονος λόγα διελϑεῖν, ἱκανὸν δὲ χαὶ τὰ τοιαῦτα ϑεω-- τὸ 
ρῆσαι. οὔτε γὰρ ἐπὶ τότων εὔλογον ἔχειν ὅτω μόνον, ἀλλὰ 
δῆλον ὅτι χαὶ τὰ εἴδη ἐνδέχοιτ᾽ ἂν ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς εἶναι" 
τῷ γὰρ αὐτῷ λόγε ἀμφότερα ταῦτά ἐςιν. ἔτι δὲ δύο ςε- 
ρεὰ ἐν τῷ αὐτῷ ἀναγχαῖον εἶναι τόπῳ, χαὶ μὴ εἶναι ἀχί- 
γητα ἐν κινουμένοις γε ὄντα τοῖς αἰσϑητοῖς. ὅλως δὲ τίνος 15 
ἕνεχ᾽ ἄν τις ϑείη εἶναι μὲν αὐτά, εἶναι δ᾽ ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς; 

ταὐτὰ γὰρ συμβήσεται ἄτοπα τοῖς προειρημένοις" ἔξαι γὰρ 
ὀὁρανός τις παρὰ τὸν οὐρανόν, πλήν γ᾽ οὐ χωρὶς ἀλλ᾽ ἐν τῷ 
αὐτῷ τόπῳ ὅπερ ἐςὶν ἀδυνατώτερον. 

8 Περί τε τότων ὃν ἀπορία πολλὴ πῶς δεῖ ϑέμενον τυ- 20 
χεῖν τῆς ἀληϑείας, καὶ περὶ τῶν ἀρχῶν πότερον δεῖ τὼ γένη 
στοιχεῖα καὶ ἀρχὰς ὑπολαμιβάνειν ἢ μᾶλλον ἐξ ὧν ἐνυ- 

80. τῆσδε] τῆς τε αὖ. ] τῆς οτὰ 5. 1.51. ἀν οἵὰ Τ'΄ [ ἀττα] τὰ 4. 
περὶ αὖ. 1 32. οὐδὲ «ὰ ΕΙΎ Αὐ(αϑὲ ΑἸοχ. [ἡ οπι Τ΄ [ 34. οὐδ᾽ αἰσϑη- 

τῶν 41, 85. οὐδ᾽ ἡ περὶ τὸν οὐρανὸν ἀστρολογία Α αν, 1 αἱ οχα “4. 

θῦ8α 2. οὔτε αὖ. [ 4. τοὺς γεωμέτρας ἐλέγχων Τ΄, 1 καὶ] καὶ αἱ Εἰ 

δα8. [ 5. τοῦ οὐρανοῦ οτὰ 8. [ ὅμοιαι οἱ ἡ οπι αὉ. 6. τὰ οἱ (αὖ. φύ- 

σιν ἔχει 5... τ. φασι μὲν εἶναι α8. ταῦτα τὰ λεγόμενα 5. [ 8. γε χωρὶς 

ΤῸ 1.9. οἷς] οἱ γε Ε΄. [ συμβεβηκότα Τ΄ 1 11. οὕτω οτὰ δ, ΒΟΥ, ] μόνων 

ΟΡ: 12. καὶ τὰ οἵα 48. | 13. τε ΠΕ. | 14. ἀναγκαῖον ἂν τῶ αὐτὼ αὐ 

10, 1 15. γε] τε Τα. | δὲ] δὲ καὶ Τα. [1τ- ταῦτα ἀ5. [ γὰρ καὶ συμβή- 

σεται αὐ. ἄτοπον δ, Βύᾳβ. εἰρημένοις αὖ. 1 γὰρ} γοῦν Τ΄ [ 19. περ οπὶ 

Αδι 1 20. οὖν οπι 4. [ 21. πότερα Εἰ. 22. ὑπαρχόντων Α, 
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παρχόντων ἐστὶν ἕχαστον πρώτων, οἷον φωνῆς ςοιχεῖα καὶ 
ἀρχαὶ δοχῦσιν εἶναι ταῦτ᾽ ἐξ ὧν σύγχεινται αἱ φωναὶ πᾶ- 
σαι πρώτων, ἀλλ᾽ ὁ τὸ χοινὸν ἡ φωνή" χαὶ τῶν διαγραμ- 
μάτων ταῦτα ςοιχεῖα λέγομεν, ὧν αἱ ἀποδείξεις ἐνυπάργδ- 

σιν ἐν ταῖς τῶν ἄλλων ἀποδείξεσιν ἢ πάντων ἢ τῶν πλείςξων. 

ἔτι δὲ τῶν σωμάτων χαὶ οἱ πλείω λέγοντες εἶναι στοιχεῖα 

καὶ οἱ ἕν, ἐξ ὧν σύγκειται χαὶ ἐξ ὧν συνέξηχεν ἀρχὰς λέ- 
γϑσιν εἶναι, οἷον ᾿᾿᾿ιπεδοχλῆς πῦρ χαὶ ὕδωρ χαὶ τὰ μετὰ 
τότων ςοιχεῖά φησιν εἶναι ἐξ ὧν ἔξι τὰ ὄντα ἐνυπαρχόν- 
των, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς γένη λέγει ταῦτα τῶν ὄντων. πρὸς δὲ 
τούτοις χαὶ τῶν ἄλλων εἴ τις ἐϑέλει τὴν φύσιν ἀϑρεῖν, οἷον 

κλίνην ἐξ ὧν μορίων συνέστηχε χαὶ πῶς συγχειμένων, τότε 
γνωρίζει τὴν φύσιν" αὐτῆς. ἐκ μὲν ὃν τότων τῶν λόγων ἐκ 
ἂν εἴησαν αἱ ἀρχαὶ τὰ γένη τῶν ὄντων" ἧ δ᾽ ἕχαστον μὲν 

γνωρίζομεν διὰ τῶν ὁρισμῶν, ἀρχαὶ δὲ τὰ γένη τῶν ὁρισμῶν 
εἰσίν, ἀνάγκη χαὶ τῶν ὁριξῶν ἀρχὰς εἶναν τὰ γένη. χἂν 
εἰ ἔςι τὴν τῶν ὄντων λαβεῖν ἐπιξτήμην τὸ τῶν εἰδῶν λαβεῖν 
χαϑ' ἃ λέγονται τὰ ὄντα, τῶν γε εἰδῶν ἀρχαὶ τὰ γένη εἰσίν. 
φαίνονται δέ τινὲς καὶ τῶν λεγόντων ςοιχεῖα τῶν ὄντων τὸ 

ὃν τὸ ὃν ἢ τὸ μέγα καὶ τὸ μιχρὸν ὡς γένεσιν αὐτοῖς χγρῆ- 
σϑαι. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἀμφοτέρως γε οἷόν τε λέγειν τὰς 
ἀρχάς. ὁ μὲν γὰρ λόγος τῆς ὁσίας εἷς" ἕτερος δ᾽ ἔσται ὁ 

διὰ τῶν γενῶν ὁρισμὸς χαὶ ὁ λέγων ἐξ ὧν ἔξιν ἐνυπαρχόν- 
των. πρὸς δὲ τόὅτοις εἰ χαὶ ὅτι μάλιξα ἀρχαὶ τὰ γένη εἰσί, 
πότερον δεῖ νομίζειν τὰ πρῶτα τῶν γενῶν ἀρχὰς ἢ τὰ 
ἔσχατα κατηγορόμενα ἐπὶ τῶν ἀτόμων; χαὶ γὰρ τὅτο ἔχει 
ἀμφισβήτησιν. εἰ μὲν γὰρ ἀεὶ τὰ χκαϑόλο μᾶλλον ἀρχαί, 

28. ἕχαστα ΕΓ, πρώτων τὸ 1Ὁ εἰ ΛΙὸχ ῥ. 151, 26: οεοίουὶ οἱ οὗ πρῶ- 

τον. 1 24. ταῦτ᾽ οτὰ (ἰδ]7ό. [ σύγκειται αὖ. ] πᾶσαι οτὰ 496. 55. πρῶ-- 

τον Τ Αδία5, αἰτῶν αὖ. 1. 26. τοιαῦτα αὖ. ] ἐνυπάρχοντα “41. “51. τῶν 

ἄλλων] τούτων ΑΑδοῦ: εοἰουὶ τῶν ἄλλων. [ 28. δὲ καὶ τῶν αι [.29. σύγκει- 

ται (δῦ: εοιουϊ σύγκεινται. 1. 30. μετὼ τούτων} μεταξὺ Ὁ, τοιαῦτα 5. ] 

82. ταῦτα λέγει Τα. 

θ08ὺ 1. ἐϑέλοι Τ᾽ εἰ (οτι. ἐ, ϑέλεν ΑὉ..} ἃ. συνέστηκε 41 ΑἸεχ: εο- 

τὸν ἐστὶ. [ συγκειμένων καὶ τότε “1. 4. ἡ] εἰ Αδα Δεε]. [ 6. καν] καὶ 

Ῥδανὺ. 1 π΄ τὴν οταὰ Κδαῦ. 1] 8. χκαϑὸ λέγονται 8.318. }] τὰ γένη ἀρχαὶ 

δεν: οοίουτὶ οἵ ΑἸοχ ἀρχαὶ τὰ γένη. 1 το. ἕν ἢ] ἕν καὶ Τ᾽ 45. τὸ ροβι καὶ 

οτὰ ΕΑ. 1 τι. γε οπαὰ "δ. 1:15. γὰρ} γὰρ ὃ 1. ] ἐστὶν μν 10. 1 18. 

γενῶν ὃ δρισμὸς ΕΤΑ͂δι.} 14. καὶ ὅτι] ἔτι καὶ Εδ. [ 15. πότερον 45 6910 

ΑΙοχ: νυϊσοὸ πότερα. [ 16. ἐπὶ οπι (αὖ. [ 1τ. εἰ] ἡ Εἰ. [ ἀεὶ βοτῖρϑι οαπὶ ΑἸθχ 

Ρ- 160, ὅ, δεῖ .46: δοιευὶ οἱ οὐ ὅτι. ἀρχὰς 4. 
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φανερὸν ὅτε τὰ ἀνωτάτω τῶν γενῶν" ταῦτα γὰρ λέγεται 
-. Ὑ ᾿ ν - "7, " 

κατὰ πάντων. τοσαῦται ἐν ἔσονταν ἀρχαὶ τῶν ὄντων ὅσα- 
- , δ ΕΣ Ἃ Ν ᾿ ᾽ . Η 

πὲρ τὰ πρῶτα γένη, ὡς ἔξαι τό τε ὃν χαὶ τὸ ἕν ἀρχαὶ Χαὶ 30 
ἐσίαι" ταῦτα γὰρ κατὰ πάντων μάλιξα λέγεται τῶν ὄντων. 
ΗΠ - - ᾽ », " ἂν ὁ , 

ἐχ οἷόν τε δὲ τῶν ὄντων οὔτε τὸ ἕν οὔτε τὸ ὃν εἶναι γένος" 
΄ λ 4 . “ ΝΝ 

ἀνάγχη μὲν γὰρ τὰς διαφορὰς ἑχάξου γένος χαὶ εἶναι καὶ 
Ν - Ἃ ΔλΣ ἢ “- 

μίαν εἶναι ἑχάξην, ἀδύνατον δὲ κατηγορεῖσϑαι ἢ τὰ εἴδη τῷ 
΄ Ν - ᾿ , - λ ᾿ ΄, ΕΣ, - ᾽ - 

γένες ἐπὶ τῶν οἰχείων διαφορῶν, ἢ τὸ γένος ἄνευ τῶν αὐτῷ 30 
δ, 5 ᾿ ᾿ Ν᾽ 1.2) ᾿ δ Αὐυδ 

εἰδῶν" ὥς εἴπερ τὸ ἕν γένος ἢ τὸ ὄν, ὀδεμία διαφορὰ οὔτε 
Ν Σ ν Χ ᾽ Χ δ ᾽ νυ σον» ἔτε ἕν ἔξται. ἀλλὰ μὴν εἰ μὴ γένη, ὁδ᾽ ἀργαὶ ἔσονταϊ, 

εἴπερ ἀρχαὶ τὰ γένη. ἔτι καὶ τὰ μεταξὺ συλλαμβανό- 
μενα μετὰ τῶν διαφορῶν ἔσται γένη μέχρι τῶν ἀτόμων" 

- . ἣ τϑ ; ὝὝΥ: τὸἷ ᾿ . ΄ " Ἔ 
γὺῦν δὲ τὰ μὲν δοχεῖ τὰ δ᾽ ὁ δοχεῖ. πρὸς δὲ τότοις ἔτι μᾶλ- 30 

᾿ Χ Ἁ , " ᾿ τ ᾽ , 

λον αἱ διαφοραὶ ἀρχαὶ ἢ τὰ γένη" εἰ δὲ χαὶ αὗται ἀρχαί, 
"7 ων ᾽ ν" ᾿ ΕΙ ᾽ 

ἄπειροι ὡς εἰπεῖν ἀρχαὶ γίγνονται, ἄλλως τὸ χἄν τις τὸ 
- Ἶ ) ; - » λ Ν Ν ΟῚ - ΄ 

πρῶτον γένος ἀρχὴν τιϑῇ. ἀλλὰ μὴν καὶ εἰ μαλλόν γ8 999α 
) δι ον, ΩΥ Ἀ δ ) , ) , Χ 
ἀρχοειδὲς τὸ ἕν ἐστιν, ἕν δὲ τὸ ἀδιαίρετον, ἀδιαίρετον δὲ 
“ Υ λ Ἃ “ 

ἅπαν ἢ κατὰ τὸ ποσὸν ἢ κατὰ τὸ εἶδος, πρότερον δὲ τὸ 
"] “- ν ᾿ , Α " Σ “- Ἄχ ΕῪ ᾿ 

χατ᾿ εἶδος, τὰ δὲ γένη διαιρετὰ εἰς εἴδη, μᾶλλον ἂν ἕν τὸ 

ἔσχατον εἴη κατηγορούμενον" οὐ γάρ ἐςι γένος ὁ ἄνϑρωπος ὅ 
τῶν τινῶν ἀνϑρώπων. ἔτι ἐν οἷς τὸ πρότερον χαὶ ὕστερόν 

ἐστιν, ἐχ οἷόν τε τὸ ἐπὶ τότων εἶναί τι παρὰ ταῦτα" οἷον 
4 τς “Ὁ , 2 "΄ εἰ πρώτη τῶν ἀριϑμῶν ἡ δυάς, ἐκ ἔξαι τις ἀριϑμὸς παρὰ 

. ᾿ - - « , ν τ - ) ᾿ 

τὰ εἴδη τῶν ἀριϑμῶν" ὁμοίως δὲ ὁδὲ σχῆμα παρὰ τὰ εἴδη 
8: ᾿ Η ι ͵΄ -- Ρ- 5 

τῶν σχημάτων. εἰ δὲ μὴ τούτων, σχολῇ τῶν γ8ε ἄλλων 10 
» ᾽ν , λ ᾽ -μΨ - 

ἔξαι τὰ γένη παρὰ τὰ εἴδη" τότων γὰρ δοχεῖ μάλιξα εἶναι 
Ζ - Ἂ ᾿ Αὶ δ οἱ 

γένη. ἐν δὲ τοῖς ἀτόμοις ὁκ ἔςι τὸ μὲν πρότερον τὸ δ᾽ ὕςε- 

19. ἀρχαὶ ἔσονται αὐ1ὸ. [1 “0. ἕν καὶ τὸ ὃν ΑΙοχ. [21. μάλιστα λέγε-- 

ται χατὰ πάντων ΑἸεκχ. | 52. τῶν ὄντων οτὰ Αδ. | οὔτε τὸ ἕν --- γένος 

δὲ: σοιονὶ ἕν εἶναι γένος οὔτε τὸ ἕν οὔτε τὸ ὅν, [οτί. τοοῖο. [.54. ἑκάστην 

εἶναι Τ΄ [ δὲ] γὰρ αὐ10. 1 εἴδη ἄνευ τοῦ ΕΘΡΙΡ, [.55. ἐπὶ 41 ΑΙεοχ, χαὶ 

ΕΘΡΙΟ, οστὰ α8. 1 ροβὶ γένος αἀᾷ 6886 1. ἄνευ τούτων τῶν Α4510.} 26. ὡς 

16,1 26. 21. οὔτε ἕν οὔτε ὃν Ε5ΎΤΒΡΟΥ, οὔτε τὸ ὃν οὔτε τὸ ἕν α8.} 21. 
οὐχ Εὖ, [2 8. τὰ ροβὶ καὶ οπὰ Τ'. [ 81. αὐταὶ Ε΄. 

9994 1. τιϑὴ ὡς ἀρχὴν αὖ. 1. γε οτὰ Εὖ, 8. τὸ οταὰα 15. } χατ᾽ εἶ- 
δος “41 εἰ ἴοτι. ΑἸοχ. [ 4. τὼ γένη δὲ α8.} διαιρεῖται 10. ἕν ἂν Τα. | ἕν 

τὸ οτὰ αὖ. [ εἴη τὸ ἔσχατον Τ' [ δ. ἐστι] ἔστι τὸ ΕἸ, οτα ΑἸεχ. [ ὃ «44 4 

αὐλοῦ, 564 ἴοτε. ογαϊοπάτπα οατα φείουῖβ οἱ ΑἸοχ. [ 6. τὸ οἱὰ Οὐ, ] τ. ἐστι 
απὶς 6. τὸ Εὖ, [ 5. ἔστι 5. [ 9. τῶν] τὰ τῶν 4, τούτων τῶν αὖ. | οὐδὲ 

οτὰα Α4Ὁ. } σχήματα Τα. 
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ρον. ἔτι ὅπου τὸ μὲν βέλτιον τὸ δὲ χεῖρον, ἀεὶ τὸ βέλτιον 
πρότερον" ὥς᾽ ὁδὲν τότων ἂν εἴη γένος. ἐκ μὲν οὖν τούτων 

45 μᾶλλον φαίνεται τὰ ἐπὶ τῶν ἀτόμων χατηγορόμενα ἀρχαὶ 
εἶναι τῶν γενῶν. πάλιν δὲ πῶς αὖ δεῖ ταύτας ἀρχὰς ὑπο- 

λαβεῖν οὐ ῥῴδιον εἰπεῖν. τὴν μὲν γὰρ ἀρχὴν δεῖ χαὶ τὴν 
αἰτίαν εἶναι παρὰ τὰ πράγματα ὧν ἀρχή, καὶ δύνασϑαι 
εἶναι γωριζομένην αὐτῶν" τοιῦτον δέ τι παρὰ τὸ χκαϑ' ἕκαςον 

30 εἶναι διὰ τί ἄν τις ὑπολάβοι, πλὴν ὅτι χαϑόλου χατηγο- 
ρεῖται χαὶ χατὰ πάντων; ἀλλὰ μὴν εἰ διὰ τῦτο, τὰ μᾶλ- 
λον καϑόλου μᾶλλον ϑετέον ἀρχάς" ὥςε ἀρχαὶ τὰ πρῶτ᾽ δι 
ἂν εἴησαν γένη. 

Δ Ἔι δ᾽ ἐχομένη τὲ τούτων ἀπορία καὶ πασῶν χαλε- 
95 πωτάτη καὶ ἀναγχαιοτάτη ϑεωρῆσαι, περὶ ἧς ὁ λόγος ἐφέ- 

ςηχὲ νῦν. εἴτε γὰρ μὴ ἔςι τι παρὰ τὰ καϑ' ἕχαστα, τὰ 
δὲ χαϑ᾽ ἕκχαξα ἄπειρα, τῶν [δ᾽ ἀπείρων πῶς ἐνδέχεται λα- 

βεῖν ἐπιξήμην; ἣ γὰρ ἕν τι χαὶ ταὐτόν, χαὶ ἡ καϑόλου τι 
ὑπάρχει, ταύτῃ πάντα γνωρίζομεν. ἀλλὰ μὴν εἰ τοῦτο 

80 ἀναγχαῖόν ἐςι, καὶ δεῖ τι εἶναι παρὰ τὰ καϑ ἕχαςξα, ἀναγ- 

χαῖον ἂν εἴη τὰ γένη εἶναι παρὰ τὰ καϑ' ἕχαστα, ἤτοι 
τὰ ἔσχατα ἢ τὰ πρῶτα" τῶὅτο δ᾽ ὅτι ἀδύνατον ἄρτι διηπο- 
ρήσαμεν. ἔτι εἰ ὅτι μάλιξςα ἔςι τι παρὰ τὸ σύνολον, ὅταν 
κατηγορηϑῆ τι τῆς ὕλης, πότερον, εἰ ἔστιν [εἶδός τῇ, παρὰ 

8ὅ πάντα δεῖ εἶναί τι, ἢ παρὰ μὲν ἔνια εἶναι παρὰ δ᾽ ἔνια μὴ 

9990 εἶναι, ἢ παρ᾽ ὀϑέν; εἰ μὲν ὃν μηϑέν ἐςι παρὰ τὸ καϑ' ἕχα- 
στα, ὀϑὲν ἂν εἴη νοητὸν ἀλλὰ πάντα αἰσϑητὰ χαὶ ἐπιξήμη 
ὀϑενός, εἰ μή τις εἶναι λέγει τὴν αἴσϑησιν ἐπιξήμην. ἔτι 
ὁδ᾽ ἀΐδιον ὀϑὲν ὀδ᾽ ἀκίνητον" τὰ γὰρ αἰσϑητὰ πάντα φϑεί- 

5 ρεταὶ χαὶ ἐν κινήσει ἐςίν. ἀλλὰ μυὴν εἴ γε ἀΐδιον ὁϑέν ἔςιν, 
οὐδὲ γένεσιν εἶναι δυνατόν" ἀνάγκη γὰρ εἶναί τι τὸ γιγνό- 

18. τὸ βέλτιον ἀεὶ 8.1 14. οὐδὲ ΕΘ.4Ὅ. [ 16. ταῦτα Οὐ(α΄ς.  ὑπολα-- 

βεῖν ἀρχὰς Αας. 1] ττ. εἰπεῖν οτὰ “41ὅ. ] 18. εἶναι ἀπε 11. δὲ .41ὅ. ] 20. 

διὰ] διὸ Οὐ αὐ1ὺς. 1. 34. τὲ οτὰ Εὖ. 1 “25. ὃ οτὰ 8. 26. εἰ 4. ] τὰ δὲ -- 

21. ἄπειρα οπὰ 5. 1 21. δ᾽ οὖ, πὰ}]ὰ ποίαϊα 6 εοἱά, ναγ. Ἰδοῖ., οπὺ αϑ; γο] 

οτα το ἄππι ἐδὲ τὰ] ταυϊαπ τ ἴῃ γ᾽. [. 28. ταυτό “Ὁ. ἧ οπι 5. [ 30. ἄναγ- 

καῖον ἄν --α 831. χαϑ' ἕχαστα Δ50] ἐα8 εἴ ἔοτι. ΑΙοχ, οὔὰ δ δὲ ὅ, οπιπθ5 5805 

αἰ νἱἀοηίαν οοήϊοο5 βοοιμῖ. [ 38. εἰ} δ᾽ «19, οπι Εὖ ] τὶ οτὰ 40. [ 834. κατη- 

γορηϑήσης τῆς αὖ, 1 τῆς οτῖ ἀ8. 1 εἶδος οἵα ΕἸ. [τὸ οπι 3, εἶδός τὸ ὁπὶ 

ΑΙοχ Ρ. 110, 25. 166, 30 544. 6. 

999ὺ 3. λέγοι 1. ] ροϑὶ ἔτι α4ἃ δ᾽ Αι. 1 5. μηϑέν ΕΠ15ᾳ5. 
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μενον χαὶ ἐξ οὗ γίγνεται καὶ τότων τὸ ἔσχατον ἀγέννητον, 
εἴπερ ἵξαταί τε καὶ ἐκ μὴ ὄντος γίγνεσϑαι ἀδύνατον. ἔτι δὲ 
γενέσδως ὅσης χαὶ χινήσεως ἀνάγκη χαὶ πέρας εἶναι" οὔτε 

γὰρ ἄπειρός ἐςιν οὐδεμία κίνησις ἀλλὰ πάσης ἔστι τέλος, 10 
γίγνεσθαί τε οὐχ οἷόν τε τὸ ἀδύνατον γενέσϑαι" τὸ δὲ γε- 
γονὸς ἀνάγχη εἶναι ὅτε πρῶτον γέγονεν. ἔτι δ᾽ εἴπερ ἡ ὕλη 
ἔστι διὰ τὸ ἀγέννητος εἶναι, πολὺ ἔτι μᾶλλον εὔλογον εἶναι 

δ τὴν οὐσίαν ὅ ποτε ἐχείνη γίγνεται" εἰ γὰρ μήτε τοῦτο ἔσται 
μήτε ἐχείνη, οὐϑὲν ἔξαι τὸ παράπαν. εἰ δὲ τῦτο ἀδύνατον, 1Ὁ 
ἀνάγκη τι εἶναι παρὰ τὸ σύνολον τὴν μορφὴν καὶ τὸ εἶδος. 
εἰ δ᾽ αὖ τις τοῦτο ϑήσει, ἀπορία ἐπὶ τίνων τε ϑήσει τοῦτο 

καὶ ἐπὶ τίνων οὔ. ὅτι μὲν γὰρ ἐπὶ πάντων οὐχ οἷόν τε, 
φανερόν" ὁ γὰρ ἂν ϑείημεν εἶναί τινα οἰκίαν παρὰ τὰς τι- 
γὰς οἰχίας. πρὸς δὲ τότοις πότερον ἡ ὀσία μία πάνξων ἔξαι, 50 

οἷον τῶν ἀνϑρώπων; ἀλλ᾽ ἄτοπον: ἕν γὰρ ἅπαντα ὧν ἡ 
οὐσία μία. ἀλλὰ πολλὰ καὶ διάφορα; ἀλλὰ χαὶ τοῦτο 
ἄλογον. ἅμα δὲ χαὶ πῶς γίγνεται ἡ ὕλη τούτων ἕχαστον 
καὶ ἔξει τὸ σύνολον ἄμφω ταῦτα; ἔτι δὲ περὶ τῶν ἀρχῶν 
χαὶ τόδε ἀπορήσειεν ἂν τις. δἰ μὲν γὰρ εἴδει εἰσὶν ἕν, ὀϑὲν 25 
ἔξςαι ἀριϑμῷ ἕν, ὀδ᾽ αὐτὸ τὸ ἕν καὶ τὸ ὄν. χαὶ τὸ ἐπίςα- 

σϑαι πῶς ἔςαι, εἰ μή τι ἔσταν ἕν ἐπὶ πάντων; ἀλλὰ μὴν 
εἰ ἀριμῷ ἕν χαὶ μία ἑχάστη τῶν ἀρχῶν, καὶ μὴ ὥσπερ 
ἐπὶ τῶν αἰσϑητῶν ἄλλαι ἄλλων, οἷον τῆσδε τῆς συλλαβῆς 
τῷ εἴδει τῆς αὐτῆς ὅσης καὶ αἱ ἀρχαὶ εἴδει αἱ αὐταί" καὶ 30 
γὰρ αὗται ὑπάρχϑσιν ἀριϑμῷ ἕτεραι" εἰ δὲ μὴ ὅτως, ἀλλ᾽ 
αἱ τῶν ὄντων ἀρχαὶ ἀριϑμῷ ἕν εἰσιν, οὐχ ἔσται παρὰ τὰ 
ςοιχεῖα οὐϑὲν ἕτερον" τὸ γὰρ ἀριϑμῷ ἕν ἢ τὸ καϑ' ἕχαςξον 
λέγειν διαφέρει οὐϑέν: ὅτω γὰρ λέγομεν τὸ καϑ' ἕκαστον 

1. τοῦτο αὖ. | 8. γίγνεσθαι ΕΥ̓ εἰ ΑἸ]εχ, γενέσθαι αϑοῦ. [ 5. 9. ὅτι δὲ ἐκ 

γενέσεως δ΄. ] 9. καὶ γενέσεως Ε, 1 καὶ ἀπε πέρας οτὰ Α..[ 10. ἀλλὰ καὶ α8. 
12. ὅτε τὸ πρῶτον (αὐ1ὖ.} ἣ οἵα α8.} 18. μᾶλλον ἔτι ΒΟΥ, 1.14. ὃ ποτε 

ἘΣ ΑἸεχ, ὅπότε ἑαβοῦ. γίγνεται] γίγνεται εἶναι ΤΑ αα5 εἰ ἴοτι. ἐ. εἰ --- 
1ὅ. παράπαν οταὰ Α΄.  1δ. ἐκεῖνο αὖ, ταοάο ἐκεῖνο τηοᾶο ἐχείνη ΑἸοχ. [16. τὰ 

οτὰ Τ' ΑἸοχ. [ τὴ»] τι τὴν Τ' [11. αὖ τις] αὖϑις Ταὔαβ.} τοῦτο ϑήσει Τ'. 

21. ἀλλ᾽ ἄτοπον οταὰ 1. ] ἕν γὰρ Οὐ 16 ΑἸεχ ὅϑγυ, οὐ γὰρ πάντων ἡ γρ ὅγτ: 
οεἰονῖ οὐ γὰρ ἕν. [ πάντα 10. ἢ οτὰ 425. 25. τούτοις “15. [ 8. ἡ] ποτε ἢ 

Α46.} τοὐτων] τούτων ἕν (αὐ. [ ἑκάστου 75. [. 24. περὶ --- 25. τόδε οπι 

Ὁ. 25. τόδε] τοῦτο Εὖ. 1 εἴδη Εὖ. 26. αὐτὸ] αὖ 10. τὸ οτχ ΕΘ’. [ τὸ 
πα ὃν πὰ Δ᾽. [ 21. ὅπως Εὖ, “9. ἐπὶ «44 Ε)5.4ὅ. ] 30. αἱ «44 4Ὅ.] 

αἱ οαι Τ΄ 32. ἀρχαὶ «44 4. | ἕν οπι ΕἸ5.4ὅ. 

Αὐιϑβίοί. ππθίαρ]ν. δ. Βοηῖϊί 0]. 1. ά 
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τὸ ἀριϑμῷ ἕν, χκαϑόλου δὲ τὸ ἐπὶ τότων. ὥσπερ οὖν εἰ τὰ 
τῆς φωνῆς ἀριϑμῷ ἣν ςοιχεῖα ὡρισμένα, ἀναγκαῖον ἣν το- 
σαῦτα εἶναι τὰ πάντα γράμματα ὕσαπερ τὰ ςοιχεῖα, μὴ 
ὄντων γε δύο τῶν αὐτῶν μηδὲ πλείονων. 

Οὐϑενὸς δ᾽ ἐλάττων ἀπορία παραλέλειπται χαὶ τοῖς 

γῦν καὶ τοῖς πρότερον, πότερον αἱ αὐταὶ τῶν φϑαρτῶν χαὶ 
τῶν ἀφϑάρτων ἀρχαί εἰσιν 1 ἕτεραι. εἰ μὲν γὰρ αἱ αὐταί 
εἰσι, πῶς τὰ μὲν φϑαρτὰ τὰ δὲ ἄφϑαρτα, καὶ διὰ τίν᾽ 
αἰτίαν; οἱ μὲν ἐν περὶ «Ησίοδον καὶ πάντες ὅσοι ϑεολόγοι 
μόνον ἐφρόντισαν τῇ πιϑανῦ τὸ πρὸς αὐτός, ἡμῶν δ᾽ ὠλι- 
γώρησαν' ϑεὲὸς γὰρ ποιῦντες τὰς ἀρχὰς χαὶ ἐκ ϑεῶν γε- 

γονέναι, τὰ μὴ γευσάμενα τῷ νέχταρος καὶ τῆς ἀμβρο- 
σίας ϑνητὰ γενέσϑαι φασίν, δῆλον ὡς ταῦτα τὰ ὀνόματα 

γνώριμα λέγοντες αὑτοῖς. χαίτοι περὶ αὐτῆς τῆς προσφο- 
ρᾶς τῶν αἰτίων τούτων ὑπὲρ ἡμᾶς εἰρήχασιν. εἰ μὲν γὰρ 
χάριν ἡδονῆς αὐτῶν ϑιγγάνουσιν, οὐϑὲν αἴτια τῇ εἶναι τὸ 
γέχταρ χαὶ ἡ ἀμβοοσία" εἰ δὲ τὸ εἶναι, πῶς ἂν εἶεν ἀΐ- 
διοι “δεόμενοι τροφῆς; ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν μυϑιχῶς σοφι- 
ζομένων ἐκ ἄξιον μετὰ σπεδῆς σχοπεῖν' παρὰ δὲ τῶν δι᾿ 
ἀποδείξεως λεγόντων δεῖ πυνϑάνεσϑαι διερωτῶντας τί δή 
ποτ᾿ ἐχ τῶν αὐτῶν ὄντα τὰ μὲν ἀΐδια τὴν φύσιν ἐστὶ 
τὰ δὲ φϑείρεται τῶν ὄντων. ἐπεὶ δ᾽ ὅτε αἰτίαν λέγουσιν 
οὔτε εὔλογον οὕτως ἔχειν, δῆλον ὡς ὁχ αἱ αὐταὶ ἀρχαὶ 
οὐδὲ αἰτίαι ἄν αὐτῶν εἶεν. χαὶ γὰρ ὅνπερ οἰηϑείη λέγειν 
ἄν τις μάλιξτα ὁμολογουμένως αὑτῷ, λιιπεδοχλῆς, καὶ 
οὗτος ταὐτὸν πέπονθεν" τίϑησι μὲν γὰρ ἀρχήν τινὰ αἰτίαν 
τῆς φϑορᾶς τὸ νεῖχος, δόξειε δ᾽ ἂν ὀϑὲν ἧττον καὶ τοῦτο 

1000α 1. τὸ ἀρ.] τῶ ἀρ. 51. | οὖν] ἕοτι. ἂν, 4ποά απ Εοπβοοα οοη- 

Ἰοοῖτ, τὰ φυϊάοτυ ταὶ νοσρὰ τὸ γὰρ ἀριϑμῷ --- τὸ ἐπὲ τούτων μανοπιιοοὶ ἴα- 

οαδαπίαν; ΑἸοχ οὖν παροὶ εἰ ἄθοϑθο ἀροάοβῖῃ τηοποὲ ἢ. 118, 21. 26. 2. φω- 

νῆς ἕν ἀρυϑμῶ ΕΒ ΤΟ ΡΙ]Πῦῆῇας. 1 ὡρισμένω 41ὅ.} ἣν ἂν τ. Εδ.} 8. ὅσαπερ -- 
4. πλειόνων οτὰ 7. ] ἃ. τὰ οτὰ “46. [| 8. εἰσν οτὰ «ὁ. [ ἄφϑαοτα τὰ δὲ φϑαρτά 

ΕΤΘΡα5.} το. τοῦ μόνον ἐφρόντισαν πιϑανοῦ α8.} τοῦ ἃπῖε πρὸς οτὰ αὐ 

1. {τι. ἐκ τῶν ϑεῶν ΕΙαα8. 1 18. ὡς] δὲ ὡς 8.8. [ 14. αὐτοῖς ΑΙσοχ. | 

καίτοι καὶ περὶ Εἰ. 1 προφορᾶς ΕΒ ΤΑ͂δας5. 1] 16. ἡδονῆς περὶ αὐτῶν Ε5 

78. ] ἐριγγάνουσιν αὖ. ]1ττ. ἀΐδιον Τί, αἰδια 1Ὁ. 1 18. δεόμενα 10. | μὲν 

οτὰ δ΄. [ μυϑικῶν 41. 19. περὶ 5 ὕὥΤα8. [.20. δὴ οπι Τ' 1. 24. αὐτῶν ἂν Αδοῦ: 

φοιου ἂν αὐτῶν. [ 25. αὐτῷ α8. 26. ταὐτὸν 15: οεἴον! ταὐτὸ. [ 21. δόξειε 

δ᾽ ἂν οὐϑὲν] ὡς δόξειεν ἄν, οὐθὲν δὲ 4. 
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γεννᾶν ἔξω τῇ ἑνός" ἅπαντα γὰρ ἐκ τούτου τἀλλά ἐστι 
πλὴν ὁ ϑεός. λέγει γϑν «ἐξ ὧν πάνϑ᾽ ὅσα τ᾽ ἣν ὅσα τ᾽ 
ἔσϑ᾽ ὅσα τ᾽ ἔξται ὀπίσσω, δένδροεά τ᾽ ἐβλάξφησε χαὶ ἀνέ- 30 
ρὲς ἠδὲ γυναῖχες, ϑῆρές τ᾽ οἰωνοί τὲ καὶ ὑδατοϑρέμμονες 
ἰχϑῦς, καί τε ϑεοὶ δολιχαίωνες.» καὶ χωρὶς δὲ τότων δῆ- 

4 λον" εἰ γὰρ μὴ ἦν τὸ νεῖχος ἐν τοῖς πράγμασιν, ἕν ἂν 1000ὺ 
ἦν ἅπαντα, ὡς φησίν: ὅταν γὰρ συνέλϑῃ, τότε ἔσχα- 
τον ἵξατο γεῖχος. διὸ καὶ συμβαίνει αὐτῷ τὸν εὐδαιμονέ- 
ξατον ϑεὸν ἧττον φρόνιμον εἶναι τῶν ἄλλων" ὁ γὰρ γνω- 
ροἰζεν τὰ στοιχεῖα πάντα τὸ γὰρ νεῖχος οὐκ ἔχει, ἡ δὲ δ 
γνῶσις τῇ ὁμοίβ τῷ ὁμοίῳ. «γαίῃ μὲν γάρ,» φησι, «γαῖαν 
ὀπώπαμεν, ὕδατι δ᾽ ὕδωρ, αἰϑέρι δ᾽ αἰϑέρα δῖον, ἀτὰρ 

πυρὶ πῦρ ἀΐδηλον, στοργὴν δὲ στοργῇ, γεῖχος δέ τε γείχεϊ 

λυγρῷ.» ἀλλ᾿ ὅϑεν δὴ ὁ λόγος, τοῦτό γε φανερόν, ὅτι 
συμβαίνει αὐτῷ τὸ νεῖχος μηϑὲν μᾶλλον φϑορᾶς ἢ τοῦ τὺ 
εἶναι αἴτιον. ὁμοίως δ᾽ ὁδ᾽ ἡ φιλότης τῇ εἶναι" συνάγϑσα 
γὰρ εἰς τὸ ἕν φϑείρει τἄλλα. χαὶ ἅμα δὲ αὐτῆς τῆς με- 

ταβολῆς αἴτιον οὐϑὲν λέγει, ἀλλ᾽ ἢ ὅτι οὕτως πέφυχεν" 
«ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μέγα νεῖχος ἐνὶ μελέεσσιν ἐϑρέφϑη, εἰς τιμάς 

τ᾽ ἀνόρϑσε τελξιομένοιο γρόνοιο, ὅς σφιν ἀμοιβαῖος πλα- 1ὅ 
τέος παρελήλαται ὅρχϑ,» ὡς ἀναγκαῖον μὲν ὃν μεταβάλ- 
λειν" αἰτίαν δὲ τῆς ἀνάγχης οὐδεμίαν δηλοῖ. ἀλλ᾽ ὅμως 

τοσοῦτόν γε μόνον λέγει ὁμολογουμένως" οὐ γὰρ τὰ μὲν 
φϑαρτὰ τὰ δὲ ἄφϑαρτα ποιεῖ τῶν ὄντων, ἀλλὰ πάντα 
φϑαρτὰ πλὴν τῶν στοιχείων. ἡ δὲ νῦν λεγομένη ἀπορία 90 

28. γεννᾷ 446. }] ἔξω --- 29. ϑεός] ΑΙεχ ἔοτι. ἐκ γὰρ τοῦ ἑνὸς ἅπαντα 
χαὶ ἐκ τούτου τὰ ἄλλα ἐστὶ πλὴν ϑεός ν- 116, 18. [. 28. ἔξω] ἐξ αὐτοῦ 

Οδα8. ] τάλλα οτὰα Τ΄ [ 30. ὅσα τ΄ ἔστιν 41 εἰ ΕἸ ταρ, οτὰ 5.50 εἰ ρτ 

ΕἸ. | ὀπίσσω οτὰα 47. [ ἀνέρες τ᾽ ἠδὲ 41ὅ. ] 85. καί] κἄν ΒΤ Α͂δαεο. 

1000 1. εἰ] εἰ μὲν Τ' [ μὴ ἕν ἦν τὸ νεῖκος αἴας, μὴ ἕν ἦν ΕΒ ΒΡ ΟΥ, 

μὴ ἣν Αὖς, ἐνὴν ΤΊ 5ουὐϊδεπάστη νἱάδευν μὴ ἐνὴν τὸ νεῖχος οὔτ ἑ. [ 2. συν-- 

ἔλθωσι 41. ] ρμοβϑὶ τότε «44 δ᾽ 44. ] 8. ἵστατο ΑὉ, εἰαξιίξιτ ἐ: ςοἰοτὶ 

ἱστᾷ τὸ. 1 διὸ] ὦ 4. }] 4. ϑεὸν] βίον αἴδὰα8. ] 5. τὰ στοιχεῖα οτὰ 4. | 

ἅπαντα Αδ0 ὁ, |[ 6. γαίη μ- γ. φ. γαίην α. 1 τ. αἰϑέρι --- 8. ἀΐδηλον οτὰ 

ἘΒΊΒό.} τ. ϑεῖον 416. τ. 8. ἀτὰρ πυρὶ πῦρ αἀἰδηλον οτὰ ὅκα. ] 8. στοργὴ 

τε στοργὴν δΊ ΒύΟῥια, στοργῇ δὲ στοργὴν 8. τε] τι ΒΟ, οτὰ α. 9. ἀλ- 

λοϑεν α. [ δὴ] δὲ α8.} 11. αἴτιον οτὰ 4. 15. μεταβολῆς τὸ αἴτιον 449. 

18. ἡ «ἀ4 ΕΤ Αὐ ΒΟ, | ὅτι οτὰα Τ'΄ [ 14. εἰς] ἐπὲ αὐ1’. [ 15. τελειομέ- 

γοις χρόνοις (αὖ. [ ὃς} ὦ α. [ 16. παρελήλατο ΕἸ ΤΟα5., παρήλατο 58’, 

ἴοτι. παρ᾽ ἐλήλαται. [ 1τ. τῆς Τ᾽ 4: εξεἰοτῖ ἐξ, 1: 20. ἡ ρΡοβῖ λεγ. ἰγαπβροηῖε ὦ- 
4" 
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ἐςὶ διὰ τί τὰ μὲν τὰ δ᾽ ὄ, εἴπερ ἐκ τῶν αὐτῶν ἐςίν. ὅτι 
μὲν ὃν ἐκ ἄν εἴησαν αἱ αὐταὶ ἀρχαί, τοσαῦτα εἰρήσϑω. 
εἰ δὲ ἕτεραι ἀρχαί, μία μὲν ἀπορία πότερον ἄφϑαρτοι καὶ 
αὐταὶ ἔσονται ἢ φϑαρταί. εἰ μὲν γὰρ φϑαρταί, δῆλον ὡς 
ἀναγχαῖον καὶ ταύτας ἔχ τινων εἶναι" ἅπαντα γὰρ φϑεί- 
ρεται εἰς ταῦτ᾽ ἐξ ὧν ἔστιν᾽ ὥςε συμβαίνει τῶν ἀρχῶν 
ἑτέρας ἀρχὰς εἶναι προτέρας" τοῦτο δ᾽ ἀδύνατον, χαὶ εἰ 

ἴξαται χαὶ εἰ βαδίζει εἰς ἄπειρον. ἔτι δὲ πῶς ἔσται τὰ 

φϑαρτά, εἰ αἱ ἀρχαὶ ἀναιρεϑήσονται; εἰ δὲ ἄφϑαρτοι, διὰ 
τί ἐκ μὲν τότων ἀφϑάρτων ὀσῶν φϑαρτὰ ἔςξαι, ἐκ δὲ τῶν 
ἑτέρων ἄφϑαρτα; τῦτο γὰρ ἐκ εὔλογον, ἀλλ᾽ ἢ ἀδύνατον 
ἢ πολλῇ λόγα δεῖται. ἔτι δὲ δ᾽ ἐγχεχείρηχεν ὀδεὶς ἑἐτέ- 
ρας λέγειν, ἀλλὰ «τὰς αὐτὰς ἁπάντων λέγουσιν ἀρχάς. 
ἀλλὰ τὸ πρῶτον ἀπορηϑὲν ἀποτρώγουσιν ὥσπερ τὅτο μι- 
χρόν τι λαμβάνοντες. 

Πάντων δὲ χαὶ ϑεωρῆσαι χαλεπώτατον χαὶ πρὸς τὸ 
γνῶναι τἀληϑὲς ἀναγκαιότατον, πότερόν ποτὲ τὸ ὃν χαὶ τὸ 

ἕν ὀσίαι τῶν ὄντων εἰσί, χαὶ ἑκάτερον αὐτῶν ὁχ ἕτερόν τι 
ὃν τὸ μὲν ἕν τὸ δὲ ὄν ἐξιν, ἢ δεῖ ζητεῖν τί ποτ᾽ ἐστὶ τὸ 
ὃν χαὶ τὸ ἕν ὡς ὑποχειμένης ἄλλης φύσεως. οἱ μὲν γὰρ 

ἐχείνως, οἱ δ᾽ οὕτως οἴονται τὴν φύσιν ἔχειν. Πλάτων 
μὲν γὰρ χαὶ οἱ Πυϑαχγόρειοι οὐχ ἕτερόν τι τὸ ὃν ὀδὲ τὸ 
ἕν, ἀλλὰ τὅτο αὐτῶν τὴν φύσιν εἶναι, ὡς ὅσης τῆς ὁσίας 
αὐτὸ τὸ ἕν εἶναι καὶ ὃν τι. οἱ δὲ περὶ φύσεως, οἷον ᾿Εμ- 
πεδοχλῆς, ὡς εἰς γνωριμώτερον ἀνάγων λέγει ὃ τι τὸ ἕν [ὅν] 
ἐςιν. δόξειε γὰρ ἂν λέγειν τῦτο τὴν φιλίαν εἶναι" αἰτία 
γοῦν ἐςὶν αὕτη τοῦ ἕν εἶναι πᾶσιν. ἕτεροι δὲ πῦρ, οἱ δ᾽ 
ἀέρα φασὶν εἶναι τὸ ἕν τοῦτο καὶ τὸ ὄν, ἐξ οὗ τὰ ὄντα 
εἶναί τε καὶ γεγονέναι. ὡς δ᾽ αὕτως χαὶ οἱ πλείω τὰ 
ςοιχεῖα τιϑέμενοι" ἀνάγχη γὰρ καὶ τότοις τοσαῦτα λέγειν 

42. οὖν οτὰ δ. . 24. αὗται ΕἸ. [ 25. πάντα 4. [ “1. ἀρχὰς ἴοτι. οτὰ 

ΑἸοχ ρ. 111,18. 10. [ 28. τὼ οπι Τ' Ὁ. [ 30. μὲν] μὲν οὖν δ. ]. 832. ἢ οπι 

Τ΄ 1 ἐγκεχείρηκεν} ἴοττ. ἴπ΄ πος νοράθυῖο ἰαΐοὶ εἴρηκεν νοὶ τὴν ἀρχὴν εἴρη- 

κεν (οἴ. ΑἸοχ Ρ. 118, 4.}, φατππι Ρ. 1001 41 εοαᾷ [Ἐτὸ ὁτηπὸϑβ οταϊ ἴδῃς λέγειν. 

1001« 1. λέγειν αἀὰ Αὴ, ] λέγουσιν ἁπάντων “4Ὁ.} “. ἀποῤῥηϑὲν α.] 

4. καὶ μοβὶ δὲ οτὰ (ἕὐὐ]ύ. 1 5. ποτε] τε αὖ]. [ τ. απίο τὸ μὲν «44 864 ὁ. 

τὸ μὲν ἕν οτὰ 3. [.8. ἕν καὶ τὸ ὃν ΑΙοχ. [ 12. αὐτὸ τὸ Εὖ, αὐτοῦ τὸ 4: 

σοῖο ταὐτὸ: ἴοτε. αὐτοῦ τοῦ ἕνὲ εἶναι καὶ τοῦ ὄντι. ΟΡ 5. Ρ. 41. | ὅν τι} 

ὄντι α.} 13. ὃ τι 6, ὅτι ἐα8. [ τὸ ἕν] ποτε τὸ ἕν Α44δς. 1 ὃν οὐ! ἰοπ ατω οὐπα 

Αε εἰ ἴοτι. ΑἸεχ. [14. τοῦτο] ὅτι τοῦτο 5, τοῦτό τι 4. 



9» 

Β 4. 1001}. 5) 

τὸ ὃν χαὶ τὸ ἕν ὅσας περ ἀρχὰς εἶναί φασιν. συμβαίνει 
δέ, εἰ μέν τις μὴ ϑήσεται εἶναί τινα ὁσίαν τὸ ἕν χαὶ τὸ 
ὧν, μηδὲ τῶν ἄλλων εἶναι τῶν καϑόλα μηϑέν: ταῦτα γάρ 
ἐξ χαϑόλου μάλιστα πάντων. εἰ δὲ μὴ ἔςι τι ἕν αὐτὸ 
μηδ᾽ αὐτὸ ὄν, σχολῇ τῶν γε ἄλλων τι ἂν εἴη παρὰ τὰ 
λεγόμενα καϑ' ἕχαστα. ἔτι δὲ μὴ ὄντος τϑ ἑνὸς οὐσίας, 
δῆλον ὅτι ἐδ᾽ ἂν ἀριϑμὸς εἴη ὡς χεχωρισμένη φύσις τις 
τῶν ὄντων" ὁ μὲν γὰρ ἀριϑμὸς μονάδες, ἡ δὲ μονὰς ὅπερ 
ἕν τί ἐςιν. εἰ δ᾽ ἔξι τι αὐτὸ ἕν χαὶ ὄν, ἀναγκαῖον ὀσίαν 
αὐτῶν εἶναι τὸ ἕν χαὶ τὸ ὄν" οὐ γὰρ ἕτερόν τι χαϑ' οὗ 
κατηγορεῖται, ἀλλὰ ταῦτα αὐτά. ἀλλὰ μὴν εἴ γ᾽ ἔςξαι 
τι αὐτὸ ὃν χαὶ αὐτὸ ἕν, πολλὴ ἀπορία πῶς ἔξαι τι παρὰ 
ταῦτα ἕτερον, λέγω δὲ πῶς ἔξαι πλείω ἑνὸς τὰ ὄντα. τὸ 
γὰρ ἕτερον τοῦ ὄντος ἐκ ἔςξιν, ὥςε χατὰ τὸν ]]αρμενίδου 
συμβαίνειν ἀνάγκη λόγον ἕν ἅπαντα εἶναι τὰ ὄντα χαὶ 
τᾶτο εἶναι τὸ ὄν. ἀμφοτέρως. δὲ δύσχολον" ἄν τε γὰρ μὴ 
ἢ τὸ ἕν ὀσία ἄν τε ἢ τι αὐτὸ ἕν, ἀδύνατον τὸν ἀριϑμὸν 

ὁσίαν εἶναι. ἐὰν μὲν ὃν μὴ ἢ, εἴρηται πρότερον δι᾿ ὅ" ἐὰν 

δὲ ἢ, ἡ αὐτὴ ἀπορία καὶ περὶ τοῦ ὄντος. ἐκ τίνος γὰρ καὶ 
παρὰ τὸ ἕν ἔξται αὐτὸ ἄλλο ἕν; ἀνάγχη γὰρ μὴ ὃν εἶ- 
γαν ἅπαντα δὲ τὰ ὄντα ἢ ἕν ἢ πολλά, ὧν ν ἕκαστον. 
ἔτι εἰ ἀδιαίρετον αὐτὸ τὸ ἕν, κατὰ μὲν τὸ Ζήνωνος ἀξίωμα 
ὀϑὲν ἂν εἴη. ὃ γὰρ μήτε προςιϑέμενον μήτε ἀφα:ρόμενον 
ποιεῖ τι μεῖζον μηδὲ ἔλαττον, ἔ φησιν εἶναι τᾶτο τῶν ὄντων, 
ὡς δῆλον ὅτι ὄντος μεγέϑους τοῦ ὄντος. χαὶ εἰ μέγεϑος, 

19. ἕν χαὶ τὸ ὃν «δον: εοιουῖ οἱ ΑἸοχ Ρ- 119, 26. ὃν καὶ τὸ ἕν. [.20. τι- 

νας οὐσίας 5. 47. | τινος οὐσίαν λέγει γρ ΑἸοχ. | 23. δὲ] γὰρ “42. | αὐτοὲν 

μηδ᾽ αὐτοόν ΑἸοχ. [ 24. ὅτι Οὐ. 1.25. ὅτε οτὰ αὖ. ] συγχεχωρισμένη ', 

ΤΉ ἶ550 ὡς. | τις φύσις ΑΑϑρῦ. [21:. τι αὐτὸ] τὸ αὐτὸ αὐ. Ι καὶ] καὶ αὐτὸ 

ΤΙδα5. 1 οὐσίας ΑΙεχ. [.28. εἶναι αὐτῶν αὖ. [ ὃν καὶ τὸ ἕν ΕΒ ἼΤαθβο. | 

χκαϑ' οὗ ἄς εοπίεοι. 5ουῖροῖ, ΟΡ 5. Ρ. 114: νυϊρο εὲ Αἴοὸχ ὅγυν οὗ καϑόλου, 

οἵα (ὖ1ῦ. [ 29. αὐτὰ ταῦτα ΑἸεχ. [.30. ἕν καὶ αὐτὸ ὃν ύᾳ. [ 38. λόγον 

συμβαίνειν ἀνάγκη (ὐΙδν, ἀνάγκη συμβαίνειν λόγον Αὐρ: νυϊσο συμβαίνειν 

ἀνάγκη λόγον. 

1001} 1. δύσκαλον Εἰ. ] ἐάν Α66 "7. ] 2. τε ἢ] τε μὴ ἡ αδ. | τι 49 

(αὐ): ςοιονὶ τὸ, ἴογι. σθοῖο. [ 83. οὖν οἱ ἢ οτὰ (αὖ. [ 4. χαὶ ροβϑὲ γὰρ οτὴ 

Αδοῦ, καὶ εἰ ἔσται αὐτὸ ἀαθῖιο ἀπ ομαϊτιαι ΑἸοχ ῥ. 182, 10. 5. γὰρ] δὲ αϑ 

Τὸ, γγοζεοίο ὃ. 1 μὴ ἕν Αὖ. ΑἸεχ: οεἰενῖ μηδὲν. 1 6. ἕκαστον ἕν αὖ. ) τ. μὲν 
οὖν τὸ Τ' | 9. ποιεῖ μεῖζον ΕἸ Αδοῦ εἰ ἴοτι. Α53.1: δϑιθῦὶ εἰ ἔονε. ΑἸοχ Ρ. 182, 

25. ποιεῖ τι μ. 1 μηδὲ ἔλαττον «44 40 ΑἸοχ. [ φησιν Ε5.4 ΑἸεχ Λ5εῖ: 

νυΐσο φασιν. 

20 

90 

1001 



54 Β ὅ. Ἰθθ2α. 

΄ - ᾿ ΄ " ν Χ " τὰ ᾿ 
σωματιχόν" τοῦτο γὰρ πάντῃ ὃν. τὰ δὲ ἀλλα πῶς μὲν 

προστιϑέμενα ποιήσει μεῖζον, πῶς δ᾽ ὀϑέν, οἷον ἐπίπεδον 
καὶ γραμμή" ςιγμὴ δὲ χαὶ μονὰς ὁδαμῶς. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 
οὗτος ϑεωρεῖ φορτιχῶς, καὶ ἐνδέχεται εἶναι ἀδιαίρετόν τι 

16 ὥξε χαὶ ὅτως καὶ πρὸς ἐκεῖνόν τιν᾽ ἔχει ἀπολογίαν (μεῖ- ὅΥ 
ζον μὲν γὰρ ὁ ποιήσει, πλεῖον δὲ προςιϑέμενον τὸ τοιδτον)" 

: οἷ - λ ς λ ΄ ἍἋ ΄ ΄ ᾿ 

ἀλλὰ πῶς δὴ ἐξ ἑνὸς τοιούτου ἢ πλειόνων τοιότων ἔσται 

μέγεϑος; ὅμοιον γὰρ χαὶ τὴν γραμμὴν ἐκ στιγμῶν εἶναι 
φάσκειν. ἀλλὰ μὴν χαὶ εἴ τις οὕτως ὑπολαμβάνει ὥς 

90 γενέσϑαι, χαϑάπερ λέγουσί τινες, ἐκ τοῦ ἑνὸς αὐτοῦ καὶ 
" Δ ἐπε ᾿ ᾽ , ἼΞΥΣ -- ͵ ᾿ 
ἄλλου μὴ ἑνός τινος τὸν ἀριϑμὸν, δϑὲν ἧττον ζητητέον δια 

, Ν - Ν , 5 ᾿ ς κ Υ̓ Ε) Α 

τί χαὶ πῶς ὁτὲ μὲν ἀριϑμὸς ὁτὲ δὲ μέγεϑος ἔςξαι τὸ γε- 
γόμενον, εἴπερ τὸ μὴ ὃν ἡ ἀνισότης χαὶ ἡ αὐτὴ φύσις 
,; ) [ . κ 27) 

ἣν. ὄτε γὰρ ὕπως ἐξ ἑνὸς καὶ ταύτης, ὅτε ὅπως ἐξ ἀρι- 
95 ϑμ8 τινὸς χαὶ ταύτης γένοιτ᾽ ἂν τὰ μεγέϑη, δῆλον. 

ὅ ἽἹἸρούτων δ᾽ ἐχομένη ἀπορία, πότερον οἱ ἀριϑμοὶ χαὶ 
τὰ σώματα χαὶ τὰ ἐπίπεδα καὶ αἱ ςιγμαὶ οὐσίαι τινές 

᾿ 5 2 » , δ Ν εἰσιν ἢ ὄ. εἰ γὰρ μή εἰσιν, διαφεύγει τί τὸ ὃν χαὶ τίνες 
αἱ οὐσίαι τῶν ὄντων. τὰ μὲν γὰρ πάϑη καὶ αἱ κινήσεις 

Ρ . Ν ς ΄ Ν Ν 

80 χαὶ τὰ πρός τι χαὶ αἱ διαϑέσεις καὶ οἱ λόγοι ὀϑενὸς δο- 
χϑσιν ἐὀσίαν σημαίνειν" λέγονται γὰρ πάντα καϑ'᾽ ὑποχει- 

Δ 7 Ν }) Ν ἣ Δ ν᾿ ΄ ) Ἃ ΄ῳ- 

μένου τινός, χαὶ οὐϑὲν τόδε τιι ἃ δὲ μαλιστ᾽ ἂν δόξειε 
, “ , - ν - 4 τ ν 

σημαίνειν οὐσίαν, ὕδωρ χαὶ γῆ καὶ πῦρ, ἐξ ὧν τὰ σύν- 
, ᾽ ΔΛ ΄ Ἀ Ν 

{009 ϑεταὰ σώματα συνὲξΊχε, τϑτῶν ϑερμότητες μὲν καὶ ψυ- 
Ν λ - ) Ἁ - 

χρότητες χαὶ τὰ τοιαῦτα πάϑη, ὃχ ὀσίαι, τὸ δὲ σῶμα 
τὸ ταῦτα πεπονϑὸς μόνον ὑπομένει ὡς ὧν τι χαὶ ὀσία τις 
ὅσα. ἀλλὰ μὴν τό γε σῶμα ἧττον ἐσία τῆς ἐπιφανείας, 

ὅ χαὶ αὕτη τῆς γραμμῆς, χαὶ αὕτη τῆς μονάδος χαὶ τῆς 
στιγμῆς" τούτοις γὰρ ὡριξαι τὸ σῶμα. καὶ τὰ μὲν ἄνευ 

12. προστιϑεμένων Αδ. [14. οὗτος ΕἸ Τὴ: σοἴονι οὐ Α56] οὕτως. [ καὶ 

οὐκ ἐνδέχεται Εδίδα5. [ τὐ οπι ΕἸ 5. [ 15. καὸ ἀπῖο πρὸς οπιὰ ἐ οἱ ἴονε. ΑἸὸχ 

Ρ- 188,18. ἀπολογίαν ἔχει Αδοῦ, ἔχειν ἀπολογίαν 5, ἴοτε. τϑοῖο: οοἰουὶ ἔχει 

ἀπολογίαν. 1 16. γὰρ «14 ΕΒ Αδὲ ΔΙοχ Α56]. [{1τ. δεῖ αὖ. [ τούτου (ἷὖ. | 
τοιούτων «44 ΑΔ ΑἸοχ. [19. ὑπολαμβάνοι α8. [ 20. γίνεσϑαι Ταξ. | 28. 
ἢ Ῥοβὲ ἕν ἴουγι. οὐὰ ΑἸοὸχ ῥ. 184, 10. 11. [ δηῖο χαὺ δοιθσαα οὗ. [ 24. οὔτε 

ὅπως --- 25. ταύτης οτὰ 7. [ 21. καὶ τὰ ἐπίπεδα οτὰ Εὖ εἰ οπιῖδδα 6550 

τοδίαϊαν ΑἸοχ, ονε. σθοῖο, [ 28. μὴ γάρ αὐ 10. 85. ἂν μάλιστα (ἰᾳ8. ] 38. 

Ροβὶ πῦρ 44 χαὲὶ ἄήρ Αε}. 

4002 α 1. τούτων δὲ ὃ. αἴας. 1 4. γε] τε Αδαθᾳ8. 1 ἥττων Εἰ. 1 δ. 

αὕτη τ. μ.} ἡ γραμμὴ τ. μ. ΑΑδοῦ: εΣοιοτὶ εἰ ἔογι, ΑἸὸχ αὕτη τ. μ. 



Βὅ. Ι0θ2α. 5) 

σώματος ἐνδέχεσϑαι δοχεῖ εἶναι, τὸ δὲ σῶμα ἄνευ τό- 
ὅϑτων εἶναι ἀδύνατον. διόπερ οἱ μὲν πολλοὶ χαὶ οἱ πρότε- 

οον τὴν οὐσίαν καὶ τὸ ὃν ᾧοντο τὸ σῶμα εἶναι, τὰ δὲ 
ἄλλα τότϑο πάϑη, ὥςε χαὶ τὰς ἀρχὰς τὰς τῶν σωμάτων 10 

τῶν ὄντων εἶναι ἀρχάς" οἱ δ᾽ ὕςξερον χαὶ σοφώτεροι τού- 
των εἶναι δόξαντες ἀριϑμούς. χαϑάπερ ὃν εἴπομεν, εἰ μή 
ἐςξιν ὁσία ταῦτα, ὅλως ὀδεμία ἐςξὶν ὀσία ὀδὲ ὃν ὀϑέν" οὐ 
γὰρ δὴ τά γε συμβεβηκότα τούτοις ἄξιον ὄντα καλεῖν. 
ἀλλὰ μὴν εἰ τὅτο μὲν ὁμολογεῖται, ὅτι μᾶλλον ὀσία τὰ 10 
μήχη τῶν σωμάτων χαὶ αἱ ςιγμαί, ταῦτα δὲ μὴ ὁρῶμεν 
ποίων ἂν εἶεν σωμάτων (ἐν γὰρ τοῖς αἰσϑητοῖς ἀδύνατον 
εἶναι), οὐκ ἂν εἴη οὐσία ὀδεμία. ἔτι δὲ φαίνεται ταῦτα 

πάντα διαιρέσεις ὄντα τοῦ σώματος, τὸ μὲν εἰς πλάτος, 

τὸ δ᾽ εἰς βάϑος, τὸ δ᾽ εἰς μῆχος. πρὸς δὲ τότοις ὁμοίως 30 

ἔνεστιν ἐν τῷ ςερεῷ ὁποιονὸν σχῆμα: ὡς εἰ μηδ᾽ ἐν 
τῷ λίϑῳ Ἑομῆς, ὀδὲ τὸ ἥμισυ τὸ κύβου ἐν τῷ χύβῳ 
οὕτως ὡς ἀφωρισμένον. οὐχ ἄρα ὀδ᾽ ἐπιφάνεια" εἰ γὰρ 

ὁποιαῦν, χἄν αὕτη ἂν ἣν ἡ ἀφορίζουσα τὸ ἥμισυ. ὁ δ᾽ 
αὐτὸς λόγος χαὶ ἐπὶ γραμμῆς χαὶ ςιγμῆς καὶ μονάδος. 20 
ὥστ᾽ εἰ μάλιξα μὲν οὐσία τὸ σῶμα, τούτου δὲ μᾶλλον 
ταῦτα, μὴ ἔξει δὲ ταῦτα μηδ᾽ ὀσίαι τινές, διαφεύγει τί 

τὸ ὃν χαὶ τίς ἡ ὁσία τῶν ὄντων. πρὸς γὰρ τοῖς εἰρημένοις 

χαὶ τὰ πρὶ τὴν γένεσιν χαὶ τὴν φϑορὰν συμβαίνει ἄλογα. 
δοκεῖ μὲν γὰρ ἡ ὁσία, ἐὰν μὴ ὅσα πρότερον νῦν ἢ ἢ πρό- 30 
τερον ὅσα ὕξερον μὴ ἢ, μετὰ τῷ γίγνεσθαι καὶ φϑείρεσϑαι 
ταῦτα πάσχειν: τὰς δὲ στιγμὰς χαὶ τὰς γοαμμὰς χαὶ 

59 τὰς ἐπιφανείας ὃχ ἐνδέχεται ὅτε γίγνεσθαι ὅτε φϑείρεσϑαι, 

ὁτὲ μὲν ὄσας ὁτὲ δὲ ὁκ ὅσας. ὅταν γὰρ ἅπτηται ἢ δι- 

αἱρῆται τὰ σώματα, ἅμα ὁτὲ μὲν μία ἁπτομένων, ὁτὲ δὲ 1002ὺ 

8. εἶναι οτὰ ΕἸδ. 9. τὸ ἀηἰὸ σῶμα «44 Ε' 4. ] τὰ δὲ ἄλλα 4: 

νυΐσο τἄλλα δὲ. ] 11. καὶ οὗ σ. 45. 18. οὐδεμία} οὐδὲν 41. [ ἐστὶν] ἴοτι. 

ἔσται: εἴη ἂν ΑἸοεχ. [14. δὴ] ἄν Α4Ὁ. 1] γε οαὰ 5. 15. μάλλον] μᾶλλόν 
ἔστιν Τα δας. ] οὐσίαι 5. ] τῶν σωμάτων τὰ μήκη αὐ16. 1 18. δὲ «44 41Ὁ 

Οὐ]ῦ. 1 το. τοῦ οπι (Ὁ. [ 21. ἔνεστιν ὁ εἰ οοῃϊ. Βτά, ἕν ἐστιν ἀϑὺ, ἔστιν 

ΑἸΙεχ. [ γμοβὲ σχῆμα «44 ἡ οὐϑέν Αδαηθοῦ: εοιοντὶ εἰ ΑΙεχ οτὰ. ἰ 22. λέϑω 

ὃ ἑρμῆς 10. } 24. κὰν] καὶ α8. [ αὕτη ἂν] αὐτὴ αὖ. ] ἢν] εἴη αΡ10.} 25. 

καὶ ἐπὶ στ. ΕἸ ΤΡα58. ] 30. μὲν οἵὰ 4. ἐὰν --- 31. μὴ ἡ ΒΟΓΙΡΒῚ αὐτὴ ὦ 

ἐχ οοπίδοιιτα Βυαμ 151, 4αϊ ΑἸοχ οἱ ὁ ἀποιουϊταίε πη βϑουίι5 νι ἀθιν. ἰ 30. ἐὰν 

04. 41, οὖσα τὸ πρ. 44. | νῦν ἢ οὗ, οτα 445: εεἰοτὶ νῦν εἶναι. 1 91. ἢ 
αὐἀὰά 472. ] τοῦ] τοῦτο ΤΟΐαᾳς. 



ὅ 

1 

Ὅ0 Π 6. 1002. 

δύο διαιρομένων γίγνονται" ὡς᾽ ὄτε συγχειμένων ἔστιν ἀλλ 
ἔφϑαρται, διηρημένων τὲ εἰσὶν αἱ πρότερον ὁκ ὅσαι. ὁ γὰρ 

δύ ον , ; ΄ ᾿ ΄ ᾽ 

δὴ ἡ γ᾽ ἀδιαίρετος ςιγμὴ διηρέϑη εἰς δύο. εἴ τε γίγνονται καὶ 

φϑείρονται, ἔχ τινος γίγνονται. παραπλησίως δ᾽ ἔχει καὶ 
Χ λ - ᾿ - 7, «ἢ ᾽ Α - Ὶ ΣᾺ 

περὶ τὸ νῦν τὸ ἐν τῷ χρόνῳ" οὐδὲ γὰρ τοῦτο ἐνδέχεται 
, κ , ᾽ ὝῚ .« Ἄδοκχ Ξ “- 

γίγνεσϑαι καὶ φϑείρεσϑαι, ἀλλ᾽ ὅμως ἕτερον ἀεὶ δοκεῖ εἴ- 

γαι, ὃκ ὁσία τις ὅσα. ὁμοίως δὲ δῆλον ὅτι ἔχει καὶ περὶ 

τὰς στιγμὰς χαὶ τὰς γραμμὰς χαὶ τὰ ἐπίπεδα" ὁ γὰρ 
Α 7 ΄“ ᾿ , ν Εν 

αὐτὸς λόγος" ἅπαντα γὰρ ὁμοίως ἢ πέρατα ἡ διαιρέσεις 

δἰσίν. 

θ0. Ὅλως δ᾽ ἀπορήσειεν ἄν τις διὰ τί χαὶ δεῖ ζητεῖν θη 

40 

ἄλλ᾽ ἄττα παρά τε τὰ αἰσϑητὰ χαὶ τὰ μεταξύ, οἷον ἃ 

τίϑεμεν εἴδη. εἰ γὰρ διὰ τοῦτο, ὅτι τὰ μὲν μαϑηματιχὰ 
τῶν δεῦρο ἄλλῳ μέν τινι διαφέρει, τῷ δὲ πόλλ᾽ ἄττα 
ὁμοειδῆ εἶναι οὐϑὲν διαφέρει" ὥστ᾽ οὐκ ἔσονται αὐτῶν αἑ 
ἀρχαὶ ἀριϑμῷ ἀφωρισμέναι, ὥσπερ οὐδὲ τῶν ἐνταῦϑα 
γραμμάτων ἀριϑμῷ μὲν πάντων ἐκ εἰσὶν αἱ ἀρχαὶ ὡρι- 
σμέναι, εἴδει δέ, ἐὰν μὴ λαμβάνῃ τις τησδὲ τῆς συλλα- 

βῆς ἢ τησδὶ τῆς φωνῆς, τούτων δ᾽ ἔσονται χαὶ ἀριϑμῷ 
ὡρισμέναι" ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν μεταξύ" ἄπειρα γὰρ 
κἀχεῖ τὰ ὁμοειδῆ" ὡς εἰ μὴ ἔςι παρὰ τὰ αἰσϑητὰ καὶ 
τὰ μαϑηματιχὰ ἕτερ᾽ ἄττα, οἷα λέγουσι τὰ εἴδη τινές, 

ὁκ ἔξαι μία ἀριϑμῷ καὶ εἴδει ὁσία, οὐδ᾽ αἱ ἀρχαὶ τῶν 
ὄντων ἀοιϑμῷ ἔσονται ποσαί τινες ἀλλὰ εἴδει" εἰ ὃν τῦτο 
ἀναγχαῖον, χαὶ τὰ εἴδη ἀναγχαῖον διὰ τῦτο εἶναι. χαὶ 

γὰρ εἰ μὴ χαλῶς διαρϑροῦσιν οἱ λέγοντες, ἀλλ᾽ ἔστι γε 
τοῦϑ' ὃ βούλονται, καὶ ἀνάγχη ταῦτα λέγειν αὐτοῖς, ὅτι 
τῶν εἰδῶν ἐσία τις ἕχαςόν ἐςι, χαὶ οὐϑὲν χατὰ συμβε- Ὁ 

1002 5. γίγνεται ΑΙοχ. [ συγκειμένου 41. }] 8. ἔφϑαρτο Εἰ.} 4. δ᾽ δ.] 

6. τῷ οπι (αὐ 1ῦ, [ οὐδὲν α. [ 1. δοκεῖ ἀπὶς ἀεὶ ὖᾳ8, ροβὶ εἶναι 5. εἶναι 

οτὰ “6. 8. χαὶ τὰ περὶ αὐα5. | 9. γραμμὰς καὶ στιγμὰς 1, τὰς αἠά 4: 

οἴου εἐ 6 οἵα. [ καὶ περὶ τὰ (δας. [ 10. διαίρεσις Εἰ. | 18. ἀλλα τοιαῦτα 

4510, ἄλλα τὰ τοιαῦτα Ε, ἄλλα τοιαῦτα ἀλλ᾽ ἄττα αὖ. | τε «ἀὰ Αὐᾷαὐ 

1θεν: «οἴου οἱ ΑΙοχ οἵη, [ογί. τϑοῖο. Ι τὰ Ροϑβὲ καὲ οπὶ Εἰ. [ 14. τίϑεται μὲν 

α΄. 1] 15. πολλὰ τὰ ΑὉ. 7 16. γμοϑὶ διαφέρει ριιποίσπα 6. [ 11. ἀφωρισμέ- 

γαι ἀριϑμῶ δ. 1} 18. ἀριϑμῶν Αι ] πάντων οτα ΑΙοχ. [ 21. ροδὲ ὡρισμέ- 

γαν οἱ 22. ροϑβὶ διιοειδὴ εἰ 26. ροϑβὲ εἴδει ριυυποίατα εὖ. [ 24. καὶ] καὶ τῷ 

ΑΙοχ, Ιάοτὰ ργὸ χαὸ τοοίθ σοηποῖς βου] θοπάθτα ἀλλὰ. [ ἀπιοὸ οὐσία αἀά ὡς 

ἀρχὴ ΔΙοχ. 1. 25. ἀριϑμῶ ἕν ἔσ. «45. 1 εἴδει] εἴδη α. 1 26. ροϑβὶ εἶναι αἢὰ 

τιϑέναι Αοῦ.} “τ. γε αἀα 415. “8.ταῦτα οπὰ 5. 1 αὐτούς «4. [ 29. ἑκά- 

στὼν Τανς, 
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βηκός. ἀλλὰ μὴν εἴ γε ϑήσομεν τά τὲ εἴδη εἶναι, χαὶ 
ἕν ἀριϑμῷ τὰς ἀρχὰς ἀλλὰ μὴ εἴδει, εἰρήχαμεν ἃ συμ- 
βαίνειν ἀναγκαῖον ἀδύνατα. σύνεγγυς δὲ τούτων ἐστὶ τὸ 
διαπορῆσαι πότερον δυνάμει ἐςξὶ τὰ ςοιχεῖα ἤ τιν᾽ ἕτερον 
τρόπον. εἰ μὲν γὰρ ἄλλως πως, πρότερόν τι ἔξαι τῶν ἀρ- 
χῶν ἄλλο" πρότερον γὰρ ἡ δύναμις ἐχείνης τῆς αἰτίας, 
τὸ δὲ δυνατὸν ἐκ ἀναγκαῖον ἐχείνως πᾶν ἔχειν. εἰ δ᾽ ἔςι 
δυνάμει τὰ στοιχεῖα, ἐνδέχεται μηϑὲν εἶναι τῶν ὄντων" 
δυνατὸν γὰρ εἶναι χαὶ τὸ μήπω ὄν" γίγνεται μὲν γὰρ τὸ 
μὴ ὄν, ὀϑὲν δὲ γίγνεται τῶν εἶναι ἀδυνάτων. ταύτας τε 
ὃν τὰς ἀπορίας ἀναγκαῖον ἀπορῆσαι περὶ τῶν ἀρχῶν, χαὶ 

πότερον χαϑόλου εἰσὶν ἢ ὡς λέγομεν τὰ καϑ'᾽ ἕκαςξα. εἰ 
μὲν γὰρ χαϑόλου, ἐκ ἔσονται ἐσίαι" ὀϑὲν γὰρ τῶν κοινῶν 
τόδε τι σημαίνει, ἀλλὰ τοιόνδε, ἡ δ᾽ ὀσία τόδε τι. εἰ δ᾽ 
ἔξαι τόδε τι χαὶ ἐχϑέσϑαι τὸ κοινῇ κατηγορόμενον, πολλὰ 
ἔσται ζῷα ὁ ὡΣωχράτης, αὐτός τε χαὶ ὁ ἄνϑρωπος χαὶ τὸ 
ζῷον, εἴπερ σημαίνει ἕχαστον τόδε τι χαὶ ἕν. εἰ μὲν οὖν 
χαϑόλου αἱ ἀρχαί, ταῦτα συμβαίνει" εἰ δὲ μὴ χαϑόλου. 

Α ς ΕΣ , 

ἀλλ᾽ ὡς τὰ χαϑ' ἕχαξςα, ὁχ ἔσονται ἐπιξςηταί" χαϑόλου 

γὰρ αἱ ἐπιξῆμαι πάντων. ὥς ἔσονται ἀρχαὶ ἕτεραι πρό- 
- ᾽ - ΄ Σ ΄, 

τεραι τῶν ἀρχῶν, αἱ καϑόλθ κατηγορόμεναι, ἄνπερ μέλλῃ 
ἢ ᾽ - ΄ 

ἔσεσϑαι αὐτῶν ἐπιςξημη. 

΄- 
Ἔσςιν ἐπιστήμη τις ἣ ϑεωρεῖ τὸ ὃν ἧ ὃν χαὶ τὰ τούτῳ 

ὑπάρχοντα χαϑ' αὑτό. αὕτη δ᾽ ἐστὶν ὀδεμιᾷῷ τῶν ἐν μέρει 
λεγομένων ἡ αὐτή" οὐδεμία γὰρ τῶν ἄλλων ἐπισκοπεῖ 
χαϑόλε περὶ τοῦ ὄντος ἧ ὄν, ἀλλὰ μέρος αὐτῇ τι ἀποτε- 

μόμεναι περὶ τότϑ ϑεωρῦσι τὸ συμβεβηκός, οἷον αἱ μαϑη- 
ματιχαὶ τῶν ἐπιςτημῶν. ἐπεὶ δὲ τὰς ἀρχὰς χαὶ τὰς ἀχρο- 

80. τε «44 ΑὉ. [.531. ἕν] ἐν α, οτὰ Ε5. 1 μὴ] μὴν α. Ι 32. ἀδύνατα 

πρότερον. σύνεγγυς 415. τούτω Τ', τούτῳ α8. [ 38. ἡ τιν᾽ ὃ εἰ ΑἸοχ, ἢ τέν᾽ 

αϑβον. 1 834. ἄλλως πως, πρότερόν ἰα ΑἸοεχ, ἄλλως, πῶς πρότερόν 80ὗ, 5ἴστπιο 

Ἰπίουτοθαηαϊ ροϑο ροβὶ ἄλλο. 

1008 1. πότερον α. δ. τε οτὰ 3. 10. ἐστὶ Ταὖ, ἔστι α58. 14. ἐπι- 
στηταί] ἐπιστῆμαι 44. } 15. ἡ ἐπιστήμη 41. } 16. αἱ «44 4, ] χαϑόλου 
πίε ἀρχῶν Τ' ] “1. αὐτῷ Ε΄} 25. αὗτά Εὖ ΑἸοκ. 241. ἀποτεμνόμεναιν ο.] 

45. περὶ τοῦτο ϑεωροῦσι ΕἸΤ, ϑεωροῦσι περὶ τοῦτο 5698. 
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τάτας αἰτίας ζητοῦμεν, δῆλον ὡς φύσεώς τινος αὐτὰς 
ἀναγκαῖον εἶναι καϑ' αὑτήν. εἰ ὃν χαὶ οἱ τὰ ςοιχεῖα τῶν 
ὄντων ζητῶντες ταύτας τὰς ἀρχὰς ἐζήτον, ἀνάγχη καὶ τὰ 

- “- 7 ᾿ , » - 

80 στοιχεῖα τοῦ ὄντος εἶναι μὴ κατὰ συμβεβηκός, ἀλλ᾽ ἡ 
ὀντα διὸ χαὶ ἡμῖν τοῦ ὄντος ἡ ὧν τὰς πρώτας αἰτίας 

ληπτέον. 

2 Τὸ δὲ ὃν λέγεται μὲν πολλαχῶς, ἀλλὰ πρὸς ἕν καὶ 
μίαν τινὰ φύσιν, χαὶ οὐχ ὁμωνύμως, ἀλλ᾽ ὥσπερ χαὶ τὸ 

85 ὑγιεινὸν ἅπαν πρὸς ὑγίξιαν, τὸ μὲν τῷ φυλάττειν, τὸ δὲ 
τῷ ποιεῖν, τὸ δὲ τῷ σημεῖον εἶναι τῆς ὑγιξίας, τὸ δ᾽ ὅτι 

1003. δεχτικὸν αὐτῆς, καὶ τὸ ἰατρικὸν πρὸς ἰατρικήν (τὸ μὲν 
γὰρ τῶ ἔχειν ἰατρικὴν λέγεται ἰατριχόν, τὸ δὲ τῷ εὑ- 
φυὲς εἶναι πρὸς αὐτήν, τὸ δὲ τῷ ἔργον εἶναι τῆς ἰατρι- 

κῆς), ὁμοιοτρόπως δὲ χαὶ ἄλλα ληψόμεϑα λεγόμενα τό- 
5 τοις" οὕτω δὲ χαὶ τὸ ὃν λέγεται πολλαχῶς μέν, ἀλλ᾽ 
ἅπαν πρὸς μίαν ἀρχήν" τὰ μὲν γὰρ ὅτι ὀσίαι, ὄντα λέ- 
γδται, τὰ δ᾽ ὅτι πάϑη ὀσίας, τὰ δ᾽ ὅτι ὁδὸς εἰς οὐσίαν, ἢ 
φϑοραὶ ἢ στερήσεις ἢ ποιότητες ἢ ποιητιχὰ ἢ γεννητικὰ 

οὐσίας ἢ τῶν πρὸς τὴν οὐσίαν λεγομένων, ἡ τούτων τινὸς 
10 ἀποφάσεις ἢ ἐσίας" διὸ χαὶ τὸ μὴ ὃν εἶναι μὴ ὄν φαμεν. 

χαϑάπερ ὃν χαὶ τῶν ὑγιεινῶν ἁπάντων μία ἐπιξήμη ἐξίν, 
ὁμοίως τὅτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. οὐ γὰρ μόνον τῶν χαϑ' 
ὃν λεγομένων ἐπιξήμης ἐςὶ ϑεωρῆσαι μιᾶς, ἀλλὰ καὶ τῶν 
πρὸς μίαν λεγομένων φύσιν" χαὶ γὰρ ταῦτα τρόπον τινὰ 

15 λέγεται καϑ' ἕν. δῆλον ὃν ὅτι χαὶ τὰ ὄντα μιᾶς ϑεωρῆσαι 65 
ἧ ὄντα. ἐς δὲ χυρίως τϑ πρώτϑε ἡ ἐπιςήμη, χαὶ ἐξ 

ὃ τὰ ἄλλα ἤρτηται, χαὶ δι᾿ ὃ λέγονται. εἰ ὃν τῦτ᾽ ἐςὶν ἡ 

ὁσία, τῶν ὀσιῶν ἂν δέοι τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς αἰτίας ἔχειν 
τὸν φιλόσοφον. ἅπαντος δὲ γένος χαὶ αἴσϑησις μία ἑνὸς 

0 χαὶ ἐπιξήμη, οἷον ἡ γραμματιχὴ μία ὅσα πάσας ϑεωρεῖ 

28. καϑ' αὑτήν] τιοάο καϑ' αὑτάς τηοάο χαϑ' αὗτό ΑἸεχ ῬΡι 194; 26. 

95,.9., 1.6. 29.916} 6. 1: | ἘΠΕ ὄντα ]} ὄντας 47, ἴοτι. ὃν. | διὸ --ο τὰς οἱ 

ΑὉ. 348. μὲν οἷα Εὖ, [.834. χαὶ ροβκὶ φύσιν αδὰ ΕΤ' 4ὲ. [ ἀλλ᾽ οτὰ 45. 

1009 1. ροϑἌὶ αἰτῆς εἰ 4. Ροβὲ ἐατρικῆς εἰ δ. Ῥοϑβὶ τούτοις ρμυποῖο ἐἰ- 

διϊηχῖς ὦ, ροβὶ δ. τούτοις 6. | 2. τὴν ἰατρικὴν λ. Αδεῦ: εοἰουὶ οἱ ΑἸὸχ ἴατρι- 

κὴν λ.} 3. τὴν Ἰατρικὴν “Ὁ. ] 4. ὁμοίως ΒΤ α5. ] 5. ἀλλ᾽ ἅπαν 4: νυϊρο 

ἀλλὰ πᾶν. ἡ 6. οὐσία 5.4 δας. 1 τ. ὅδοὶ ΑἸΙοχ. [.8. φϑορὰ ἢ στέρησις “46.] 

9. Ροϑὲ οὐσίας ἐοπημια οὗ, οὐὰ ὁ εἰ Α]οχ. 1 τινῶν Τ᾿. [10. ἀπόφασις 4.} 

18. ἐπιστήμη α.} 15. λέγονται .4ὅ, | 19. ἑνὸς αἴσϑησις μία Ἐδ. ] 20. ἢ «ἀἃ 

«19 ΑἸοκ. 
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τὰς φωνάς. διὸ καὶ τοῦ ὄντος ὅσα εἴδη ϑεωρῆσαι μιᾶς 
ἐςὶν ἐπιστήμης τῷ γένει, τὰ δὲ εἴδη τῶν εἰδῶν. εἰ δὴ τὸ 
ὃν χαὶ τὸ ἕν ταὐτὸν χαὶ μία φύσις, τῷ ἀκολεϑεῖν ἀλλής- 

λοις ὥσπερ ἀρχὴ χαὶ αἴτιον, ἀλλ᾽ ὀχ ὡς ἑνὶ λόγῳ δηλό- 
μενα --- διαφέρει δ᾽ ὀϑὲν ὁδ᾽ ἂν ὁμοίως ὑπολάβωμεν, ἀλλὰ 
καὶ πρὸ ἔργου μᾶλλον. ταὐτὸ γὰρ εἷς ἄνθρωπος καὶ ὧν 
ἄνθρωπος καὶ ἄνθρωπος, χαὶ οὐχ ἕτερόν τι δηλοῖ χατὰ 
τὴν λέξιν ἐπαναδιπλόμενον τὸ εἷς ἐςὶν ἄνϑρωπος καὶ ἔςιν 
ἄνϑρωπος" δῆλον δ᾽ ὅτι ὁ χωρίζεται ὄτ᾽ ἐπὶ γενέσεως ὅτ᾽ 

ἐπὶ φϑορᾶς. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τὸ ἑνός. ὥς φανερὸν ὅτι 
ἡ πρόσϑεσις ἐν τόὅότοις ταὐτὸ δηλοῖ, καὶ οὐϑὲν ἕτερον τὸ ἕν 
παρὰ τὸ ὄν. ἔτι δ᾽ ἡ ἑχάςϑ ἐσία ἕν ἐςιν ὁ κατὰ συμβε- 
βηχός, ὁμοίως δὲ καὶ ὅπερ ὃν τι --- ὥσϑ'᾽ ὅσα περ τοῦ ἑνὸς 
εἴδη, τοσαῦτα καὶ τοῦ ὥντος ἐςίν" περὶ ὧν τὸ τί ἐςι τῆς 
αὐτῆς ἐπιστήμης τῷ γένει ϑεωρῆσαι, λέγω δ᾽ οἷον περὶ 

ταὐτῇ χαὶ ὁμοίϑ χαὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιότων χαὶ τῶν τού- 
τοις ἀντιχειμένων. σχεδὸν δὲ πάντα ἀνάγεται τἀναντία εἰς 
τὴν ἀρχὴν ταύτην. τεϑεωρήσϑω δ᾽ ἡμῖν ταῦτα ἐν τῇ ἐκλογῇ 
τῶν ἐναντίων. χαὶ τοσαῦτα μέρη φιλοσοφίας ἐςὶν ὅσαι περ 
αἱ οὐσίαι" ὥστε ἀναγχαῖον εἶναι πρώτην τινὰ χαὶ ἐχομένην 

68 αὐτῶν. ὑπάρχει γὰρ εὐϑὺς γένη ἔχοντα τὸ ὃν καὶ τὸ ἕν" διὸ 
καὶ αἱ ἐπιστῆμαι ἀχολουϑήσουσι τούτοις. ἔστι γὰρ ὁ φιλό- 
σοφος ὥσπερ ὁ μαϑηματιχὸς λεγόμενος" χαὶ γὰρ αὕτη ἔχει 

21. ὅσα] ἧ ὃν ὅσα 47, τὰ ΔΙοχ ρ. 201, 6. 56}. 4, Ξοα 410] ΑἸοχ ὅσα 
γ6}] πόσα. [ 22. τὰ δὲ ΑΙοχ Ρ. 201, 18. 201; 6. 56} 4ὅ: νυῖδο εἰ εὖ τά τε | 

28. ἕν χαὶ τὸ ὃν «δον: εοΣοιουὶ οἱ Ρἰουυπαψαθ ΑἸοχ ὃν καὶ τὸ ἕν. [.25. ροβὲ 

δηλούμενα εἰ 88. ρΡοβὶ ὅν τὶ δἰϑπια ροϑιῖ δῖνθ Ἰηϊογιιιρίαθ ογα 015 δἶνα ἰοη- 

Βἴονῖς Ῥαγοπιμοϑῖθ: ᾧ 1Π1᾿Ὸ ραποῖο, πὸ οο]ο ἀἰδηχιῖ, οὶ ποθ ψας οοἷο. [ 25. δ᾽] 

φιΐάοηι ἡ. 1 26. ταὐτὸν ΑἸοχ. [.28. τάξιν Οὐ, τὸ] τέ Ε΄. 1. 28. 29. εἷς ἐστὶν 

ἄνθρωπος καὶ ἔστιν ἄνϑρωπος 445, εἷς ἐστὶν ἄνϑρωπος καὶ ἔστιν ἄνϑρωπος 

ἄνθρωπος ΑἸοχ, ἴονι. σοῖο, ἔστιν εἷς ἄνθρωπος καὶ ἀνϑρωπος χαὶ ὃν ἂν-- 

ϑρωπος 56}: νυΐρο ἔστιν ὁ ἄνϑρωπος, καὶ ἄνϑρωπος καὶ εἷς ἀνϑρωπος. 

29. οὐχ δρίζεται δ΄ ΤΟϑα8. 1 ροϑῖ χωρίζεται «44 φη8 ὁ. | 31. πρόϑεσις α.] 

οὐδὲν ἔτι ἕτερον 410. 35. ἐστιν} ἐστι καὶ Εϑ. [.48. ὅν τι] ὄντι 48. περὶ 

2ὅ 

90 

τοῦ Τ΄ [ 86. καὶ τοῦ ὁμοίου ϑάαᾳς. | καὶ τῶν τούτοις ἀντιχειμένων ἀ44 ’ 

δας ΑἸοχ: δοϊουϊ οἱ οὐ οπι. 

10θ0έα 2. τεϑεωρήσϑω 41 οἱ ΑΙεχ Ρ. 208, 4: οοἰεῦ! τεϑεώρηται, 564 Ἴ' 
ἰιαθς τεϑ. --- 8. ἐναντίων οι. [ 2. δὲ τοῦτο ἡμῖν ΑΙοχ. 8. εἰσὶν Εὖ, 

ὅσα Τ΄ 1 «. τινὰ πρώτην ΕΒ Ταβ. 5. ἔχον 4419 70 ΑΙεχ ς. 1 ὃν καὶ τὸ ἕν 

ἘΤΑΟΡ ΑἹὸοχ Δβοῖ 5 Α0.8: εοἰουϊ οἱ οὖ ὃν καὶ τὸ ὃν. [.6. αἱ «44 47, 

ἀαριιο πῦῖπὶ γθοῖο: οεἰευϊ δὲ δ ὁπ, 6. 1. φιλ. οὕτως ὥσπερ 4. 
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μέρη, καὶ πρώτη τις χαὶ δευτέρα ἐςὶν ἐπιξήμιοη καὶ ἄλλαι 
ἐφεξῆς ἐν τοῖς μαϑήμασιν. ἐπεὶ δὲ μιᾶς τἀντικείμενα 
ϑεωρῆσαι, τῷ δ᾽ ἑνὶ ἀντίχειται πλῆϑος, ἀπόφασιν δὲ καὶ 

ςέρησιν μιᾶς ἐστὲ ϑεωρῆσαι διὰ τὸ ἀμφοτέρως ϑεωρεῖσϑαι 
τὸ ἕν, ὧ ἡ ἀπόφασις ἢ ἡ ςέρησις (ἢ γὰρ ἁπλῶς λέγομεν ὅτι 
οὐχ ὑπάρχει ἐχεῖνο ἤ τινι γένει" ἔνϑα μὲν οὖν τῷ ἑνὶ ἡ 
διαφορὰ πρύσεςι παρὰ τὸ ἐν τῇ ἀποφάσει, ἀπουσία γὰρ 
ἡ ἀπόφασις ἐκείνου ἐστίν, ἐν δὲ τῇ στερήσει καὶ ὑποχει- 
μένη τις φύσις γίγνεται, καϑ' ἧς λέγεται ἡ στέρησις), τῷ 
δ᾽ ἑνὶ πλῆϑος ἀντίχειται" ὥστε χαὶ τἀντιχείμενα τοῖς εἰρη- 
μένοις, τό τὲ ἕτερον χαὶ ἀνόμοιον χαὶ ἄνισον, χαὶ ὅσα 

ἄλλα λέγεται ἢ χατὰ ταῦτα ἢ χατὰ πλῆϑος χαὶ τὸ ἕν, 
τῆς εἰρημένης γνωρίζειν ἐπιξήμης" ὧν ἐστὶ χαὶ ἡ ἐναντιό- 

της διαφορὰ γάρ τις ἡ ἐναντιότης, ἡ δὲ διαφορὰ ἑτερό- 
της. ὥς ἐπειδὴ πολλαχῶς τὸ ν λέγεται, καὶ ταῦτα πολ- 

λαχῶς μὲν λεχϑήσεται, ὅμως δὲ μιᾶς ἅπαντα ἐςι γνωρί- 
ζειν" ὃ γὰρ εἰ πολλαχῶς, ἑτέρας, ἀλλ᾽ εἰ μήτε καϑ' ἕν μήτε 

πρὸς ἕν οἱ λόγοι ἀναφέρονται. ἐπεὶ δὲ πάντα πρὸς τὸ πρῶ- 
τον ἀναφέρεται, οἷον ὅσα ν λέγεται πρὸς τὸ πρῶτον ἕν, 
ὡσαύτως φατέον χαὶ περὶ ταὐτᾷ χαὶ ἑτέρϑ καὶ τῶν ἐναντίων 
ἔχειν. ὥςε διελόμενον ποσαχῶς λέγεται ἕχαφςον ὅτως ἀπο- 
δοτέον πρὸς τὸ πρῶτον ἐν ἑχάςξῃ χατηγορίῳ, πῶς πρὸς ἐχεῖνο 

λέγεται" τὰ μὲν γὰρ τῷ ἔχειν ἐχεῖνα, τὰ δὲ τῷ ποιεῖν, τὰ 
δὲ χατ᾿ ἄλλους λεχϑήσεται τοιούτους τρόπους. φανερὸν 
οὖν, ὅπερ ἐν ταῖς ἀπορίαις ἐλέχϑη, ὅτι μιᾶς περὶ τού- 

των χαὶ τῆς οὐσίας ἐστὶ λόγον ἔχειν (τοῦτο δ᾽ ἣν ν 
τῶν ἐν τοῖς ἀπορήμασιν), χαὶ ἔξι τῷ φιλοσόφο περὶ πάν- 

των δύνασθαι ϑεωρεῖν. εἰ γὰρ μὴ τῷ φιλοσόφϑξ, τίς ἔξαι 

8. ἄλλη ϑαῥαβ. [ 9. ἐπεὶ δὲ] οοἴογιηι ἧ. [ 12. ἡ ροβὶ 1) οπὰ 3. [ ἢ γὰρ 

ἁπλῶς λέγομεν ΑἸοχ ν. 209, 2, ἡ ἁπλῶς λεγομένη Τ'Αδοῦ: εδιονὶ ἢ ἁπλῶς 

λεγομένη. 1 18. ὕπάρξει ϑα!θαξ. ἐκεῖνο (αὐ ΑΙοεχ αβ8: οοίοῦὶ εὲ οὖ ἐχείνῳ. ] 

16. Ροβὲ στέρησις Ῥιυποίαχμῃ ὦ. | 18. χαὶ τὸ ἀνόμοιον δας. ] 19. ταῦτα 

Τ ΑΙοχ, ταὐτὰ Εἰ Αδίαο: εοιοτὶ αὐτὰ. [ κατὰ τὸ πλῆϑός τε καὶ τὸ ἕν ΑΙοκ. 

20. τοῖς εἰρημένοις Εἰ. [ ἐστὶ] ἕν τι ΕΒ Τδίας, ΕΒ δίας αἀάϊιο ἐστί ροϑὶ 

ἐναντιότης. 1 21. δὲ διαφορὰ] δὲ ἐναντιότης 4. 32. τὸ ἕν πολλαχῶς 7..] 

48. γνωρίζειν ἐστὶ ΕΒ ΤΟ α8. [ 25. ροϑὶ ἀναφέρονται «44 τότε ἑτέρας Εἰ 

δαῤῖΊας. [ ἐπεὶ -- 26. ἀναφέρεται οτὰ 7΄. [ 26. ἀναφέρετε ΕἸ, ἀναφέρον-- 

ται 41. πρώτως 44ὅ. | 30. ἐχεῖνο Τ΄4δ. 1 52. ὅπερ --- ἐλέχϑη ον «(Ὅς οἱ 

ἴοτι. Αἰἴοχ, ἔν τισι λείπει τὸ ὅπερ ἐν ταῖς ἀπορίαις ἐλέχϑη Εἰ τι. 38. ροϑὲ 
᾿ ΒῚ ΄ , 

ἔχειν Ε1. 84. ρΡοϑὶ απορημασιν Ριυποίαμη ταβοῦ. 

1004ὺ 1. ἔσειν Ε΄, 

θά 
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ὁ ἐπισχειόμενος εἰ ταὐτὸ “Σωχράτης καὶ Ζ:Σωχράτης χαϑή- 
μὲνος, ἢ εἰ ἕν ἑνὶ ἐναντίον, ἢ τί ἐςι τὸ ἐναντίον, ἢ ποσα- 
χῶς λέγεται; ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιότων. 
ἐπεὶ ὅν τῷ ἑνὸς ἥ ἕν χαὶ τῇ ὄντος ἧ ὃν ταῦτα χαϑ' αὑτά 

ἐςι πάϑη, ἀλλ᾽ οὐχ ἧἣ ἀριϑιμοὶ ἢ γραμμαὶ ἢ πῦρ, δῆλον 
ὡς ἐχείνης τῆς ἐπιξήμης καὶ τί ἐξι γνωρίσαι χαὶ τὰ συμι- 

βεβηκότ᾽ αὐτοῖς. καὶ ὁ ταύτῃ ἁμαρτάνθσιν οἱ περὶ αὐτῶν 
σχοπόμενον ὡς ὁ φιλοσοφόντες, ἀλλ᾽ ὅτι πρότερον ἡ ὀσία, 
περὶ ἧς ὀϑὲν ἐπαίδσιν, ἐπεὶ ὥσπερ ἔςι καὶ ἀριϑμδ ἣ ἀρι- 
ϑμὸς ἴδια πάϑη, οἷον περιττότης ἀρτιότης, συμμετρία ἰσό- 
της, ὑπεροχὴ ἔλλειψις, καὶ ταῦτα χαὶ χαϑ' αὑτοὺς καὶ 

πρὸς ἀλλήλους ὑπάρχει τοῖς ἀριϑμοῖς" ὁμοίως δὲ καὶ 
στερεῷ καὶ ἀχινήτῳ χαὶ χινουμένῳ ἀβθαρεῖ τὲ χαὶ βάρος 
ἔχοντι ἔστιν ἕτερα ἴδια" οὕτω χαὶ τῷ ὄντι ἧ ὃν ἔςι τινὰ 
ἴδια, χαὶ ταῦτ᾽ ἐςξὶ περὶ ὧν τοῦ φιλοσόφου ἐπισχέψασϑαι 
τἀληϑές. σημεῖον δέ" οἱ γὰρ διαλεχτιχοὶὺ καὶ σοφιςαὶ 
ταὐτὸν μὲν ὑποδύονται σχῆμα τῷ φιλοσόφῳ" ἡ γὰρ σο- 
φιστιχὴ φαινομένη μόνον σοφία ἐστί, καὶ οἱ διαλεχτιχοὶ 

διαλέγονται περὶ ἁπάντων, χοινὸν δὲ πᾶσι τὸ ὄν ἐστιν" 
διαλέγονται δὲ περὶ τότων δῆλον ὅτι διὰ τὸ τῆς φιλοσο- 
φίας εἶναι αὐτὰ οἰχεῖα. περὶ μὲν γὰρ τὸ αὐτὸ γένος ςρέ- 
φῆται ἡ σοφιςξιχὴ καὶ ἡ διαλεχτιχὴ τῇ φιλοσοφίᾳ, ἀλλὰ 

διαφέρει τῆς μὲν τῷ τρόπῳ τῆς δυνάμεως, τῆς δὲ τϑ βίβ 

τῇ προαιρέσει. ἔτι δὲ ἡ διαλεχτικὴ πειραςξικὴ περὶ ὧν ἡ 
65 φιλοσοφία γνωριςιχή, ἡ δὲ σοφιςξικὴ φαινομένη, ὅσα δ᾽ ὅ. 

ἔτι τῶν ἐναντίων ἡ ἑτέρα συςοιχία στέρησις, καὶ πάντα 
ἀνάγεται εἰς τὸ ὃν καὶ τὸ μὴ ὃν, χαὶ ἕν χαὶ πλῆϑος, οἷον 
ςάσις τ ἑνός, κίνησις δὲ τῇ πλήϑες. τὰ δ᾽ ὄντα χαὶ τὴν 
βδσίαν ὁμολογϑσιν ἐξ ἐναντίων σχεδὸν ἅπαντες συγχεῖσϑαι" 
πάντες γᾶν τὰς ἀρχὰς ἐναντίας λέγδσιν. οἱ μὲν γὰρ πε- 
ριττὸν χαὶ ἄρτιον, οἱ δὲ ϑερμὸν χαὶ ψυχρόν, οἱ δὲ πέρας 

γραμμὴ 41. α. ταυτὸν Κ᾽. Ι 6. ἡἧ ἀριϑμὸς Α4Ὁ ΑἸοχ, οἱ ἀριϑιιοὶ ἢ δὲ 

12. ἑαυτοὺς ρ]ετίψαο. [ 14. ἀβαρεῖ τε] καὶ ἀβαρεῖ 41ὅ. ] 15. οὕτω --- 16. 

ἴδια οτὰ “4Ὅ. 11. καὶ οἱ σοφ. Εὖ} 18. ἡ --- 20. ἁπάντων ρατοηίμοϑὶ ᾿ποῖα- 

ἄσππε εἰ ροϑὲ 20. ὅν ἐστιν ριιποίττ ροππηΐ οὖ. [. 22. ταῦτα εἶναι ΑΙ. ] στρ. καὶ 

ἡ δ. 1.28. ἡ ρΡοβὲ καὶ οἵὰ Εἰ. 1 25. τῇ οἵὰ 4. [ πειρ.] ἢ πειρ. Τ'΄ ] 21. 

ἅπαντα Εὖ. Ι: 28. τὸ δηίἊ μὴ οἵα ΓΕ ΑἸοχ. Ι ὃν] εἰς ἕν Εϑαας, εἰς τὸ ἕν 

Τ.} 80. σχεδὸν ἅπαντες ἐξ ἐναντίων ΑἸΙοχ, 564 ρορίοα ἐξ ἐν, σχ. ἅπαντες. ] 

συγκεῖσθαι" πάντες οτὰ (8. 31. γοῦν οτὰ Τ᾽. ἀρχὰς οπὰ 48. [ γὰρ οτὰ ὗ. 

10 

1ὅ 

40 

“ὖ 

90 
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καὶ ἄπειρον, οἱ δὲ φιλίαν χαὶ νεῖχος. πάντα δὲ χαὶ τἄλλα 
ἀναγόμενα φαίνξται εἰς τὸ ἕν καὶ πλῆϑος" εἰλήφϑω γὰρ 

Τ00ὅα ἡ ἀναγωγὴ ἡμῖν. αἱ δ᾽ ἀρχαὶ καὶ παντελῶς αἱ παρὰ τῶν 
ἄλλων ὡς εἰς γένη ταῦτα πίπτϑσιν. φανερὸν οὖν χαὶ ἐκ 

τότων ὅτι μιᾶς ἐπιξήμης τὸ ὃν ἣ ὃν ϑεωρῆσαι. πάντα γὰρ 
ἢ ἐναντία ἢ ἐξ ἐναντίων, ἀρχαὶ δὲ τῶν ἐναντίων τὸ ὃν 

σι χαὶ πλῆϑος, ταῦτα δὲ μιᾶς ἐπιξήμης, εἴτε χαϑ'᾽ ἕν λέγε- 

ται εἴτε μή, ὥσπερ ἴσως ἔχει τἀληϑές. ἀλλ᾽ ὅμως εἰ καὶ 

πολλαχῶς λέγεται τὸ ἕν, πρὸς τὸ πρῶτον τἄλλα λεχϑή- 
σεται καὶ τὰ ἐναντία ὁμοίως. χαὶ διὰ τῦτο χαὶ εἰ μή 
ἐστι τὸ ὃν ἢ τὸ ἕν χαϑόλου χαὶ ταὐτὸ ἐπὶ πάντων ἢ 

10 χωριξόν, ὥσπερ ἴσως ἐκ ἔξτιν, ἀλλὰ τὰ μὲν πρὸς ἕν τὰ 
δὲ τῷ ἐφεξῆς, χαὶ διὰ τῦτο οὐ τοῦ γεωμέτρε, ϑεωρῆσαι τί 
τὸ ἐναντίον 1) τέλειον ἢ ὃν ἢ ὃν ἢ ταὐτὸν ἢ ἕτερον, ἀλλ᾽ 
ἢ ἐξ ὑποθέσεως. ὅτι μὲν οὖν μιᾶς ἐπιστήμης τὸ ὃν ἣ ὃν 

ϑεωρῆσαι, χαὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῷ ἣ ὄν, δῆλον, καὶ ὅτι 
15 οὐ μόνον τῶν οὐσιῶν ἀλλὰ χαὶ τῶν ὑπαρχόντων ἡ αὐτὴ 

ϑεωρητική, τῶν τὸ εἰρημένων καὶ περὶ προτέρϑ καὶ ὑςέρου, 

χαὶ γένους καὶ εἴδος, καὶ ὅλα καὶ μέρος καὶ τῶν ἄλλων 

τῶν τοιόὅτων. 
9 «Δεχτέον δὲ πότερον μιᾶς ἢ ἑτέρας ἐπιξήμης περί τὲ 

20 τῶν ἐν τοῖς μαϑήμασι χαλουμένων ἀξιωμάτων καὶ περὶ 66 
τῆς ὁσίας. φανερὸν δὴ ὅτι μιᾶς τε χαὶ τῆς τῇ φιλοσόφϑ 
χαὶ ἡ περὶ τούτων ἐξὶ σχέψις" ἅπασι γὰρ ὑπάρχει τοῖς 
ὅσιν, ἀλλ᾽ ὁ γένει τινὶ χωρὶς ἰδίῳ τῶν ἄλλων. καὶ χρῶν- 
ται μὲν πάντες, ὅτι τῇ ὄντος ἐςὶν ἣ ὄν, ἕχαξον δὲ τὸ γένος 

95 ὄν. ἐπὶ τοσὅτον δὲ χρῶνται, ἐφ᾽ ὅσον αὐτοῖς ἱχανόν, τὅτο 

δ᾽ ἐςίν, ὅσον ἐπέχει τὸ γένος περὶ οὗ φέρεσι τὰς ἀποδεί- 

88. ἅπαντα “160. 84. φαίνεται ἀναγόμενα «4ὅς. [ καὶ τὸ πλῆϑος Τάα8.] 

γὰρ} απΐομι ἡ. 
100ὅα« 1. ἡμῖν} ἡμῖν ἐν τῶ πρώτω περὶ ἀγαϑοῦ 78. [ αἱ παρὰ] καὶ 

παρὰ Ταβ.} 5. εἰς γένη εἰς τ. ΑὉ.} 3. ἣ ὃν οτὰ 7α8. 4. δὲ καὶ τῶν α8.] 

τὸ ἕν οἵα Ἴ᾿. | δ. χαὶ τὸ πλῆϑος Τα. | Ροβὲ πλῆϑος ραποῦπτη οὖ. | δὲ χαὲ 

μιᾶς Αι ] 6. Ῥοβὶ ἔχει «Δα καὶ 40. τ. τὸ ἕν λέγεταν Αι, ἀλλο δ. 

8. ἀναχϑήσεται Τα8. καὶ διὰ τοῦτο οτὰ 4ὅ. καὶ οπὰ 5. [ 9. ἢ καὶ τὸ 

ΑὉ, το. τὸ μὲν --- τὸ δὲ Εἰ. ] πρὸς τὸ ἕν α8.} 11. τῷ τηοάο ὡς ταοάο 

τῷ ΔΙοχ, οἵα 3. 1. [ ρμοβὲ ἐφεξῆς ρυποίυση ο. [ 12. ἕν ἢ ὃν ΕΙϑα8. 1 ἀλλ᾽ ἐξ 

ΑΙοχ. [1τ. καὶ ὅλου καὶ εἴδους 5. 1. 21. τοῦ} τούτου 5. [. 22. καὶ ἡ περὶ 

τούτων οτὰ ἐ. ἐστὶ σκέψις} ἐπίσκεψις 446. ] τοῖς οὖσιν ὑπάρχει 8. [ 24. 

ὄντως Εἰ. 1 25. ὅν] οὐ Τα8, ἕν 47. 1] 25. 26. τουτέστιν ὅσον ΔΙοχ. 
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ἕξεις. ὥς ἐπεὶ δῆλον ὅτι ἧ ὄντα ὑπάρχει πᾶσι (τῷτο γὰρ 
αὐτοῖς τὸ κοινόν), τῇ περὶ τὸ ὃν ἡ ὃν γνωρίζοντος χαὶ περὶ 
τότων ἐςὶν ἡ ϑεωρία. διόπερ ὀϑεὶς τῶν κατὰ μέρος ἐπισχο- 
πούντων ἐγχειρεῖ λέγειν τι περὶ αὐτῶν, εἰ ἀληϑῆ ἢ μή, 30 
ὄτε γεωμέτρης οὔτ᾽ ἀριϑμητιχός, ἀλλὰ τῶν φυσικῶν ἔνιοι, 
εἰχότως τοῦτο δρῶντες" μόνοι γὰρ ᾧοντο περί τε τῆς ὅλης 
φύσεως σχοπεῖν χαὶ περὶ τοῦ ὄντος. ἐπεὶ δ᾽ ἔςιν ἔτι τοῖ 
φυσιχδ τις ἀνωτέρω (ἕν γάρ τι γένος τῇ ὄντος ἡ φύσις), 
τῇ χαϑόλδ χαὶ τῇ περὶ τὴν πρώτην ὁσίαν ϑεωρητιχβ χαὶ ἡ 86 
περὶ τούτων ἂν εἴη σχέψις. ἔξι δὲ σοφία τις χαὶ ἡ φυ- 1005 
σική, ἀλλ᾽ ὁ πρώτη. ὅσα δ᾽ ἐγχειρδσι τῶν λεγόντων τινὲς 
περὶ τῆς ἀληϑείας, ὃν τρόπον δεῖ ἀποδέχεσθαι, δι᾿ ἀπαι- 
δευσίαν τῶν ἀναλυτιχῶν τὅτο δρῶσιν" δεῖ γὰρ περὶ τότων 
ἥχειν προεπιξςαμένθς, ἀλλὰ μὴ ἀχόοντας ζητεῖν. ὅτι μὲν ὅ 
ὃν τῇ φιλοσόφϑ χαὶ τῇ περὶ πάσης τῆς οὐσίας ϑεωρδντος 

ἧ πέφυχεν, χαὶ περὶ τῶν συλλογιστιχῶν ἀρχῶν ἐστὶν ἐπι- 

σχέψασθϑαι, δῆλον. προσήχει δὲ τὸν μάλιστα γνωρίζοντα 
67 περὶ ἕχαστον γένος ἔχειν λέγειν τὰς βεβαιοτάτας ἀρχὰς 

τῇ πράγματος, ὥςε χαὶ τὸν περὶ τῶν ὄντων ἣ ὄντα τὰς 10 
πάντων βεβαιοτάτας. ἔςξι δ᾽ ὅτος ὁ φιλόσοφος. βεβαιο- 
τάτη δ᾽ ἀρχὴ πασῶν περὶ ἣν διαψευσϑῆναι ἀδύνατον" 
γνωριμωτάτην τὲ γὰρ ἀναγχαῖον εἶναι τὴν τοιαύτην (περὶ 
γὰρ ἃ μὴ γνωρίζεσιν, ἀπατῶνται πάντες) χαὶ ἀνυπόϑετον. 
ἣν γὰρ ἀναγχαῖον ἔχειν τὸν ὁτιδν ξυνιέντα τῶν ὄντων, τᾶτο 15 
ὁχ ὑπόϑεσις" ὃ δὲ γνωρίζειν ἀναγχαῖον τῷ ὁτιοῦν γνωρί- 
ζοντι, χαὶ ἥχειν ἔχοντα ἀναγχαῖον. ὅτι μὲν ὃν ἡ τοιαύτη 
πασῶν βεβαιοτάτη ἀρχή, δῆλον" τίς δ᾽ ἐςὶν αὕτη, μετὰ 
ταῦτα λέγωμεν. τὸ γὰρ αὐτὸ ἅμα ὑπάρχειν τὲ χαὶ μὴ 
ὑπάρχειν ἀδύνατον τῷ αὐτῷ χαὶ χατὰ τὸ αὐτό (χαὶ ὅσα 30 

21. ὅτι οτὰ Τ΄ 28. τὸ ὦν] τοὺ ὃν δ. [ 830. εἰ 46, εἰ ἢ Εἰ: ναϊσο 

εἰ ἧ. ] ἡ] εἴτε Τ΄ ] 32. τὲ οχὰ αδ' [ 38. ἔτι οἵὰ 5. 1 834. τις ΕΤ δὲ 

ΑΙεχ Ρ. 222, 1: δδίθυὶ τι, [ ἦ φύσις τοῦ ὄντος 5. 85. τοῦ ροϑβὲ χαὶ οἵα Τ'΄. 

1006} 1. εἴηνἀν 5. τις σοφία 5.4. “. ὅσα δ᾽ ἐγχειροῦσι --- ὅ. ζη- 

τεῖν ΑἸοχ ροποπάα οοπβεῖ ροϑὲ 8. δῆλον, ἀπθῖτο πῦπὶ σθοίθ. [ 2. τῶν λεγόν-- 

τῶν οτὰ Αἰεχ. [ 10. τὰς περὶ πάντων 416. ] 18. τε οἵα Τ. [ 15. γὰρ ἂν 
ἀναγκαῖον Τ'. [ ξυνιόντα 41. 16. ὑποθέσει 45. } δ] οὐ 5. 1τ. ἔχοντι ΕΒ 

Ταβ. [ 11. 18. βεβαιοτάτη ἡ τοιαύτη πασὼν ἀρχή «4, ἣ τοιαύτη ἀρ. π. βεβ. 

ΚΤ. [18. βεβαιοτάτη πασῶν Εὖ. ] 19. λέγωμεν 5 Τ' Α56] ἐᾳ5, λέγομεν εὐ.] 

τε αἠὰ Αδ, [.20. τῷ αὐτῷ καὶ χατὰ οτὰ Οὗ, καὶ οπι 8 ΔΙεχ 48. [ ροϑί 

αὐτὸ εοἴοπ εἰ 22. Ροβδὲ δυσχερείας ρμιυιποίπτῃ οὗ. 



604 Γ.4. Ιθ0θ0θα. 

ἄλλα προσδιοριδσαίμεϑ᾽ ἄν, ἔστω προσδιωρισμένα πρὸς τὰς 
λογικὰς δυσχερείας), αὕτη δὴ πασῶν ἐςὶ βεβαιοτάτη τῶν 
ἀρχῶν" ἔχει γὰρ τὸν εἰρημένον διορισμόν. ἀδύνατον γὰρ 
ὁντινῦν ταὐτὸν ὑπολαμβάνειν εἶναι καὶ μὴ εἶναι, χκαϑάπερ 

20 τινὲς οἴονται λέγειν «ΠΙράχλειτον" οὐχ ἔξι γὰρ ἀναγχαῖον, 
ἅ τις λέγει, ταῦτα χαὶ ὑπολαμβάνειν. εἰ δὲ μὴ ἐνδέχε- 
ται ἅμα ὑπάρχειν τῷ αὐτῷ τἀναντία (προσδιωρίσϑω δ᾽ 
ἡμῖν καὶ ταύτῃ τῇ προτάσει τὰ εἰωϑότα), ἐναντία δ᾽ ἐστὶ 

δόξα δόξη ἡ τῆς ἀντιφάσεως, φανερὸν ὅτι ἀδύνατον ἅμα 

80 ὑπολαμβάνειν τὸν αὐτὸν εἶναι χαὶ μὴ εἶναι τὸ αὐτό: ἅμα 
γὰρ ἂν ἔχοι τὰς ἐναντίας δόξας ὁ διδιψευσμένος περὶ τό- 
του. διὸ πάντες οἱ ἀποδειχνύντες εἰς ταύτην ἀνάγουσιν 

ἐσχάτην δόξαν" φύσει γὰρ ἀρχὴ καὶ τῶν ἄλλων ἀξιω- 
μάτων αὕτη πάντων. 

8.4 Μὶσὶ δέ τινὲς οἵ, χαϑάπερ εἴπομεν, αὐτοί τε ἐνδέχε- 
1006α σϑαί φασι τὸ αὐτὸ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, χαὶ ὑπολαμβά- 

γεῖν οὕτως. χρῶνται δὲ τῷ λόγῳ τούτῳ πολλοὶ καὶ τῶν 68 
περὶ φύσεως. ἡμεῖς δὲ νῦν εἰλήφαμεν ὡς ἀδυνάτϑ ὄντος 

ἅμα εἶναι χαὶ μὴ εἶναι, χαὶ διὰ τότα ἐδείξαμεν ὅτι βε- 
5 βαιοτάτη αὕτη τῶν ἀρχῶν πασῶν. ἀξιοῦσι δὴ χαὶ τοῦτο 
ἀποδειχνύναν τινὲς δι᾿ ἀπαιδευσίαν" ἔξτι γὰρ ἀπαιδευσία 
τὸ μὴ γιγνώσχειν τίνων δεῖ ζητεῖν ἀπόδειξιν καὶ τίνων οὐ 
δεῖ. ὅλως μὲν γὰρ ἁπάντων ἀδύνατον ἀπόδειξιν εἶναι" εἰς 
ἄπειρον γὰρ ἂν βαδίζοι, ὥςε μηδ᾽ οὕτως εἶναι ἀπόδειξιν. 

10 εἰ δέ τινων μὴ δεῖ ζητεῖν ἀπόδειξιν, τίνα ἀξιοῦσιν εἶναι 

μᾶλλον τοιαύτην ἀρχὴν ὃχ ἂν ἔχοιεν εἰπεῖν. ἔςι δ᾽ ἀπο- 
δεῖξαι ἐλεγχτιχῶς χαὶ περὶ τότου ὅτι ἀδύνατον, ἂν μόνον 
τι λέγῃ ὁ ἀμφισβητῶν: ἂν δὲ μηϑέν, γελοῖον τὸ ζητεῖν 
λόγον πρὸς τὸν μηϑενὸς ἔχοντα λόγον, ἣ μὴ ἔχει" ὅμοιος 

21. προσδιωρισάμεϑια, οταῖδ50 ἂν, «1 ΑἸοχ ο, ἔοτι. στοοῖς. [ ἔστω] οὕτω 

τὰ 4. 1 52. δ᾽ ἁπασῶν ΕΒ ΤΊαΞ. 1 24. εἶναί τε καὶ ΑΙεχ. [.26. μὴ ἐνδέ- 

χεται μὴ ὑπάρχειν ἅμα 5. [.21. τῷ αὐτῶ ὑπάρχειν «δ. [ προδιωρίσϑω 

ἡμῖν 416..} 28. ταῦτα δ Ἴ Ααᾳ5. [ “9. ἅμα ἀδύνατον 4ὅς. 1]. 81. διαψευσά- 

μενος Εἰ. 1 82. οἱ «44 41 ΑἸοχ. [.356. αὐτοί τε οτὰ νἱάοιυν ΑἸοχ. 

1006 α 1. καὶ μὴ ὑπ. 1.1 3. ὡς αἀἃ ΕΘ ΑΙ, 1 μοβὲ ὄντος δα ἐδ 

οοάοηι ἐ. ] 4. τοῦτο 5. ] δ. ἁπασῶν 4δς. ] δὲ ΤΞ5. 1 8. πάντων Α͂. ] ἀπό- 

δειξιν ἀδύνατον δ. 1] 10. ἀπόδειξιν οτὰ 7Τ΄. [ μᾶλλον εἶναι 7. ] τ΄. ἀπο- 

δεῖξαι] δεῖξαι Εδι 1 15. ἀδύνατον οτὰ 8. 1 18. ζητεῖν τὸν λόγον Οὗ, | χ4. 

μὴ ἔχει 41 ΑἸεχ: ςοἰου μηϑένα ἔχει (ἔχειν Β6) λόγον. 



φὉ 

Γ΄ 4. 006}. θ0ῦ 
- - ι. " 7 ᾿ - ᾽ 

γὰρ φυτῷ ὁ τοιὅτος ἣ τοιᾶτος ἤδη. τὸ δ᾽ ἐλεγχτιχῶς ἀπο- 
- ͵ , Ν Χ 2 -- [ 

δεῖξαι λέγω διαφέρειν χαὶ τὸ ἀποδεῖξαι, ὅτι ὁ ἀποδει- 
, ᾿ ΕῚ “ξ δλσιν φὸ ἊΣ ) - » Ἢ - 

χνύων μὲν ἄν δόξειεν αἰτεῖσϑαι τὸ ἐν ἀρχῆ, ἀλλ δὲ τοῦ 
΄ ᾿». τῇ “ Ἄ ᾿ 3 »"““᾿͵ἰκϑ ) , .- ᾽ 

τοιότα αἰτίϑ ὄντος ἔλεγχος ἂν εἴη καὶ ὃκ ἀπόδειξις. ἀρχὴ 
- ᾽ - Ἃ Ζ 

δὲ πρὸς ἅπαντα τὰ τοιαῦτα ὁ τὸ ἀξιδν ἢ εἶναί τι λέγειν 
Χ ΜΝ - ΄ 2 ᾿ . 

ἢ μὴ εἶναι (τοῦτο μὲν γὰρ τάχ᾽ ἄν τις ὑπολάβοι τὸ ἐξ 
δος 2 - ) δ , ,΄ Ν . - ν 

ἀρχῆς αἰτεῖν), ἀλλὰ τὸ σημαίνειν γέ τι χαὶ αὑτῷ χαὶ 
2 ΕΞ ᾽ ᾽ ΄ ᾿ Χ ἄλλῳ τῦτο γὰρ ἀνάγκη, εἴπερ λέγοι τι. εἰ γὰρ μή, ἐκ 
ΕῚ 3 - ΄, 7 ἄχ ᾽ - ΓἾ ϑρ». ὧν " Ἵ 

ἂν εἴη τῷ τοιότῳ λόγος, οὔτ᾽ αὐτῷ πρὸς αὑτὸν οὔτε πρὸς 
ΕΣ Ἅ ͵ - - ΕΣ ΡῚ ,ὔ [τ ἃ "]) φ. ΜΆ 

ἄλλον. ἂν δέ τις τᾶτο διδῷ, ἔξαι ἀποδειξις" δὴ γὰρ τι 
"ἢ « ΄, ) ) » ) - ) ᾽ ἂ « ς 

ἔξαι ὡρισμένον. ἀλλ᾽ αἴτιος ὃχ ὁ ἀποδειχνυς ἀλλ΄ ὃ ὑπο- 

μένων" ἀναιρῶν γὰρ λόγον ὑπομένει λόγον. [ἔτι δὲ ὃ τὅτο 
συγχωρήσας συγχεχώρηχέ τι ἀληϑὲς εἶναι χωρὶς ἀποδεί- 

“ "Ὰ -" σ΄ Ν [χὲ ,'.; δ 

ἕξεως, ὥςε οὐχ ἂν πᾶν οὕτως καὶ ἐχ ὅτως ἔχοι.] πρῶτον 
μὲν οὖν δῆλον ὡς τοῦτό γ᾽ αὐτὸ ἀληϑές, ὅτι σημαίνει τὸ 

- 5 λ “ , μ Ἃ “- [ . 

ὄνομα τὸ εἶναι ἢ μὴ εἶναι τοδί" ὡς ἐκ ἂν πᾶν ὅτως καὶ 
ὃχ ϑὅτως ἔχοι. ἔτι εἰ τὸ ἄνϑρωπος σημαίνει ἕν, ἔξω τῶτο 

Ἁ “- , Ζ Ἀ δ τ ὦ ᾽ κα Η Ὁ 
τὸ ζῷον δίπεν. λέγω δὲ τὸ ἕν σημαίνειν τοῦτο" εἰ τοῦτ᾽ 
"΄ " Ἃ :᾽ " “νι ϑγα, Φ᾽ Χ ᾽ ΄ 

ἔξιν ἄἀνϑρωπος, ἂν ἢ τι ἄνϑρωπος, τοῦτ᾽ ἔξαι τὸ ἀνϑρωπῷ 

εἶναι. διαφέρει δ᾽ ὑϑὲν οὐδ᾽ εἰ πλείω τις φαίη σημαίνειν, 

μόνον δὲ ὡρισμένα" τεϑείη γὰρ ἄν ἐφ᾽ ἑχάστῳ λόγῳ 
- " 2 - ᾽ , ΕΣ ἕτερον ὄνομα" λέγω δ᾽ οἷον, εἰ μὴ φαίη τὸ ἄνϑρωπος ν 

λ , Ἔ. , . - - 

σημαίνειν, πολλὰ δέ, ὧν ἑνὸς μὲν εἷς λόγος, τὸ ζῷον δί- 
πϑν, εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεροι πλείος, ὡρισμένοι δὲ τὸν ἀριϑμόν" 

, ᾿ Ἃ γ »" δὺ ὦ ».ῇ ΄ ᾽ Ὰ 
τεϑείη γὰρ ἂν ἴδιον ὄνομα χαϑ' ἕχαξον τῶν λόγων. εἰ δὲ 

1ὅ. ἤδη 41Ὁ ΑἸοχ, ἤδη ἐστίν Τ'΄ οοἰουῖϊ οτὰ. [ 16. ὃ οτα “41ὖ. [ 11. αἷ- 

τῆσϑαι ΒΑ), [ τοῦ οτὰ Τ' [ 18. αἰτίου οτὰ 41ὅ. [ εἴη οτι δ ΒΟ, ] 19. οὐ 

790 ΔΙεχ ἐαβοῦ, οὐχὶ 416, οταὰ ΑἸοεχ. 1 ἀξίωμα οὖν ἢ διΒύξ',) 20. γὰρ οτὰ 

γ9 ΑἸεχ. 1 τάχ᾽ οἵὰ Τ΄ [ 21. τὸ οἵχὰ 6. | τι] τοῦ ὦ, οὐὰ «Ὁ. [ πίε αὑτῷ 

ααὰ ὡς 48. ἑαυτῶ “1, αὐτῷ α8.} 22. λέγει α8. εἴ] οὐ ΒΒ Οὗ, 1.28. οὔτ᾽ 

αὐτῷ 45: ςεἴονῖ εὲ α οὔϑ᾽ αὑτῶ. [ πρὸς αὐτὸν α. [ 24. ἐὰν 4. [ ἔσται 

δὴ τι ὡρισμένον ΑΙεχ Ρ. 230, 25. [ 26. ἔτι --- 28. ἔχοι «44 Αὐύεῦ, τοι 

Ἰπιθυρυθίαυ! υἱοῖς ΑἸοχ. 1. 29. γ᾽ οτὰ (8 εἱ Εϑ, ςϑα ποῦ οπὰ Αἰοχ. 30. ἢ] 

καὶ Εϑ͵ [ ἅπαν 45. ] 51. τὸ] γὰρ α8. ] ἔσται με Ε΄. ] μοϑὲ ἔστω «44 ατ- 

ἔθηὶ ἡ. [ τοῦτο οτὰ Τ'΄. 82. εἶ] τὸ εἰ 4. } 38. ἄνθρωπος οτὰ 4 εἰ ἴοτι. 

ΑἸεχ Ρ. 238, 5. | η] εἰ Αὐ΄ ] τι ὃ ἄνϑρωπος α8. Ϊ ἔσται Αὐῦ ΑἸοχ: εε- 
ἸενῚ ἐστι. [ 34. εἰ ἐπὶ πλείω 47. 

1000 1. γοβὲ ἑκάστῳ «44 τῷ Αδεοῦ. 1 2. ροϑὶ ὄνομα ραποίατα οὖ. Ϊ 

τὸν ἄνϑρωπον ΕΙΝΤαΒ. [ 3. ὧν εἷς μὲν εἴη λόγος Αδι} τὸ ζῷον τὸ δίπουν 

α8. 1 δίπουν οταὰ ΕἸ. Ι 4. Ροβὲ δέπουν μαποίατα οὗ. Ι εἰσὶ] εἶεν Αδῆο. Ι δ. τὸν 

λόγον Τ᾽ 4. 

Ατιβίοι. τηθίαρῃι. δα. Βοηῖ Ὑ0!. 1. ὅ 

1ὅ 
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“Ὁ 

90 

1000 
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. , ) ἂν «δῇ , ἢ "ἢ “ ) νι 

μὴ) τεϑείη ἀλλ᾽ ἀπειρὰ σημαίνειν φαίη, φανερὸν ὅτι ὃχ ἂν 
" ᾿ λ λ ᾿ 

εἴη λόγος" τὸ γὰρ μὴ ἕν τι σημαίνειν ὀϑὲν σημαίνειν ἐς έν, 
"» ᾿ 

μὴ σημαινόντων δὲ τῶν ὀνομάτων ἀνήρηται τὸ διαλέγεσϑαι 
᾿ Ι] 7ὔ Αὴ ᾿Υ ᾿ ζ΄ ᾿Ξ κ᾿ ᾿ ς ͵ 

πρὸς ἀλλήλδε, χατὰ δὲ τὴν ἀληϑειαν χαὶ πρὸς αὑτὸν" 

ὀϑὲν γὰρ ἐνδέχεται νοεῖν μὴ νοοῦντα ἕν. εἰ δ᾽ ἐνδέχεται, 
Ἃ 2 -Ὁ : ᾽ “ 

τεϑείη ἂν ὄνομα τούτῳ τῷ πράγματι ἕν. ἔξω δή, ὥσπερ 
ἐλέχϑη κατ᾽ ἀρχάς, σημαῖνόν τι τὸ ὄνομα καὶ σημαῖνον 
“ λ ΄ Ἁ ᾽ Ψ “ ῃ 

ἕν, ὁ δὴ ἐνδέχεται τὸ ἀνϑρώπῳ εἶναι σημαίνειν ὅπερ μὴ 
τεῦ " λ 2 , ΄ 

εἶναι ἀνϑρώπῳ, εἰ τὸ ἄνϑρωπος σημαίνει μὴ μόνον καϑ' 

ἑνὸς ἀλλὰ χαὶ ἕν (οὐ γὰρ τὅτο ἀξιοῦμεν τὸ ἕν σημαίνειν 
τὸ χαϑ'᾽ ἑνός, ἐπεὶ ὅτω γε χαν τὸ μϑσικὸν χαὶ τὸ λευχὸν 
καὶ τὸ ἄνϑρωπος ὃν ἐσήμαινεν, ὥστε ἕν ἅπαντα ἔσται" 

΄ ᾽ διε: ᾿ λ 

συνώνυμα γάρ), καὶ ἀκ ἔξαι εἶναι χαὶ μὴ εἶναι τὸ αὐτὸ 
» Ρ] δ) } « , “ Εν ΕἾ .« « ἐπ Ε) 

ἀλλ᾽ ἢ καϑ' ὁμωνυμίαν, ὥσπερ ἂν 8ἰ ὃν ἡμεῖς ἀνϑρωπον 
-" ) " ωὭ ν 2 

καλοῦμεν, ἄλλοι μὴ ἄνϑρωπον καλοῖεν. τὸ δ᾽ ἀπορόμενον 
- ᾿ ᾽ Α ) ἰγ “- Χ Ξ 

ὁ τῆτό ἐςιν, εἰ ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ ἅμα εἶναι καὶ μὴ εἶναι 
2, 2 Χ Ν - ᾿ ᾿ 

ἄνθρωπον τὸ ὄνομα, ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα. εἰ δὲ μὴ σημαί- 
γει ἕτερον τὸ ἄνϑρωπος καὶ τὸ μὴ ἄνϑρωπος, δῆλον ὅτι καὶ 
τὸ μὴ εἶναι ἀνϑρώπῳ τῇ εἶναι ἀνθρώπῳ: ὡς ἔξαι τὸ ἀν- 

͵ - δ. ὅν , - δ Φ ῃ 
ϑρώπῳ εἶναι μὴ ἀνϑρώπῳ εἶναι" ἕν γὰρ ἔξαι. τοῦτο γὰρ 
σημαίνει τὸ εἶναι ἕν, ὡς λώπιον χαὶ ἱμάτιον, εἰ ὃ λόγος 

εἷς. εἰ δ᾽ ἔξαι ἕν, ἕν σημαίνεν τὸ ἀνϑρώπῳ εἶναι χαὶ μὴ 

ἀνϑρώπῳ. ἀλλ᾽ ἐδέδειχτο ὅτι ἕτερον σημαίνει. ἀνάγχη τοί- 
γυν, εἴ τι ἔξτιν ἀληϑὲς εἰπεῖν ὅτι ἄνϑρωπος, ζῷον εἶναι δί- 

πϑν" τῦτο γὰρ ἣν ὃ ἐσήμαινε τὸ ἄνϑρωπος. εἰ δ᾽ ἀνάγκη 
τοῦτο, ὃκ ἐνδέχεται μὴ εἶναι τὸ αὐτὸ ζῷον δίπον" τῦτο γὰρ 

1. τι οαὰ ΕΤΙΑ͂δο. 1] 9. δὲ οἵαὰ ὁ. [ αὑτόν ἐβ ΑΙοχ, αὐτόν αοὖ. [ 10. 
οὐϑὲν] οὐδὲ ἴοτι. ΑΙεχ. [ μὴ .4Ὁ ΑΙεχ: εεἴου! μηϑὲν, [ 11. ἔσται με Ε, ] 

δὴ] ἄρα δὴ Τας, δὲ Εϑ, [ 12. ἐλέχϑη καὶ κατ᾽ Εα8. [ σημαίνειν τι 4. ] 

18. οὐ δὴ] οὐδ᾽ εἰ α8. [ ἄνϑρωπος 5. [ σημαίνει 8. σημαίνειν --- 14. ἘΞ 

ναι} σημαίνειν ἀνθρώπῳ μὴ εἶναι “15, σ. ὅπερ ἄνϑ. μὴ εἶναι ο. [ 14. μὴ 

οτὰ 5. [ 16. ἀλλὼ καὶ μίαν φύσιν καὶ ἕν α8. 1 16. ἐπεὶ] ἐπεὶ εἰ α8. ] τὸ 

ἀπία λευχὸν «44 441ὖ ΑἸοχ. [11. τὸ ἄνϑρ.} ὃ ἄνϑρ. ἴοτι. ΑἸεχ ρ. 286, 24, 

τὸ οἵα ΕἸΒΤ. 19. ἀν οὐχ ΤῊ, [.σ1. ἅμα τὸ αὐτὸ ΕΒ Τάϑβ. ] εἶναι καὶ] 

καὶ εἶναι καὶ 88. ] 24. εἶναι ροδὶ μὴ οπὰ ΑἸοχ. 25. μὴ ἀνϑρώπῳ εἶναι] 

τὸ μὴ εἶναι ἀνθρώπω 848. 26. τὸ εἶναι ἕν] ἕν τὸ 4. 29. ροει ἄνϑρω-- 

πος οοτηπηαίθ ἀἰβιϊηχὶ οὔατα ΑἸδχ, ροϑὶ εἰσχτεῖνν σοιθσαα οὖ. [ 30. ἐσήμαινεν ὃ 

ἄνϑ. ΑἸεχ. [.81. τοῦτο ΕΙΑ͂δ: ςοἴου τότε. [τὸ α{δὲ: εοἰουὶ τότε. βουῖρθη- 

ἄστη νἱάοίαν νοὶ εἰ δ΄ ἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἐνδέχεται μὴ εἶναι τότε τὸ αὐτὸ 

ζ, δ. γε] εἰ δ᾽ ἀνάγκη, τοῦτο οὐκ ἐνδέχεται μὴ εἶναι τότε ἵ. ὃ, 

“τ 
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σημαίνει τὸ ἀνάγχη εἶναι, τὸ ἀδύνατον εἶναι μὴ εἶναι ἄν- 
ϑρωπον. οὐκ ἄρα ἐνδέχεται ἅμα ἀληϑὲς εἶναι εἰπεῖν τὸ 
αὐτὸ ἄνϑρωπον εἶναι καὶ μὴ εἶναι ἄνϑρωπον. ὁ δ᾽ αὐτὸς 
λόγος χαὶ ἐπὶ τοῦ μὴ εἶναι ἄνϑρωπον" τὸ γὰρ ἀνϑρώπῳ 
εἶναι χαὶ τὸ μὴ ἀνθρώπῳ εἶναι ἕτερον σημαίνει, εἴπερ χαὶ 
τὸ λευχὸν εἶναι χαὶ τὸ ἄνϑρωπον εἶναι ἕτερον" πολὺ γὰρ 
ἀντίχειται ἐχεῖνο μᾶλλον, ὥςε σημαίνειν ἕτερον. εἰ δὲ χαὶ 

᾿ ΄ ᾿ ᾽ , Ἀ Ν ᾿ 7 ᾿ γ 3.“ 

τὸ λευχὸν φήσει τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν σημαίνειν, πάλιν τὸ αὐτὸ 

ἐρϑμεν ὅπερ χαὶ πρότερον ἐλέχϑη, ὅτι ἕν πάντα ἔσται χαὶ ὁ 
μόνον τὰ ἀντιχείμενα. εἰ δὲ μὴ ἐνδέχεται τὅτο, συμβαί- 
ψει τὸ λεχϑέν, ἂν ἀποχρίνηται τὸ ἐρωτώμενον. ἐὰν δὲ 
προςιϑῇ ἐρωτῶντος ἁπλῶς καὶ τὰς ἀποφάσεις, ἐκ ἀποχρί- 

ψεται τὸ ἐρωτώμενον. ὀϑὲν γὰρ χωλύει εἶναι τὸ αὐτὸ χαὶ 
ἄνθρωπον καὶ λευχὸν χαὶ ἄλλα μυρία τὸ πλῆϑος" ἀλλ᾽ 
ὅμως ἐρομένϑ εἰ ἀληϑὲς εἰπεῖν ἄνϑρωπον τοῦτο εἶναι ἢ) οὔ, 
ἀποχριτέον τὸ ἕν σημαῖνον, καὶ ὁ προσϑετέον ὅτι χαὶ λευ- 
χὸν χαὶ μέγα. χαὶ γὰρ ἀδύνατον ἄπειρά γ᾽ ὄντα τὰ 
συμβεβηκότα διελϑεῖν" ἢ οὖν ἅπαντα διελϑέτω ἢ μηϑέν. 
ὁμοίως τοίνυν εἰ χαὶ μυριάχις ἐςὶ τὸ αὐτὸ ἄνϑρωπος καὶ 

ὁκ ἄνθρωπος, ὁ προσαποχριτέον τῷ ἐρομένῳ εἰ ἔξτιν ἄνϑρω- 
πος, ὅτι ἔστιν ἅμα χαὶ οὐκ ἄνθρωπος, εἰ μὴ καὶ τἄλλα 
ὅσα συμβέβηχε προσαποχριτέον, ὅσα ἐςὶν ἢ μή ἐςξιν" ἐὰν 
δὲ τὅτο ποιῇ, ὁ διαλέγεται. ὅλως δ᾽ ἀναιρὅσιν οἱ τῦτο λέ- 

γοντες ὀσίαν χαὶ τὸ τί ἣν εἶναι. πάντα γὰρ ἀνάγκη συμ- 
βεβηκέναι φάσχειν αὐτοῖς, χαὶ τὸ ὅπερ ἀνθρώπῳ εἶναι ἢ 
ζῴῳ εἶναι τί ἣν εἶναι μὴ εἶναι. εἰ γὰρ ἔξαι τι ὅπερ ἀνθρώπῳ 
εἶναι, τοῦτο οὐχ ἔξαι μὴ ἀνϑρώπῳ εἶναι ἢ μὴ εἶναι ἀνθρώπῳ, 
καίτοι αὗται ἀποφάσεις τούτου" ἕν γὰρ ἣν ὃ ἐσήμηνε, 

84. αὐτὸς δ᾽ ΑΕ, 

10071« 2. μὴ εἶναι ἀνθρώπω Τ. | 4. σημαίνει Αδι [ 5. φησι 4. ] 6. 

ἕν τὼ πάντα 848. 1 ἔσται ΑΙοεχ ρΡ. 240, 8, ἐστὶ ἐαβοὖ. 1 9. ἐρωτῶντός τινος 

ἁπλῶς 5 ἼΤα5. ] τὰς ἀπὸ ἀντιφάσεως Ε΄. 

τὸ αὐτὸ εἶναι 415.} 12. ἐρωμένου ΕἸ. 1 14. γ᾽ οἵα 8.8. 15. οὖν τὰ ἄπειρα 

πάντα διελϑετέον Α1Ὁ. ] 11. ἐρωμένω Εἰ. 1 18. ἅμα] ἀλλὰ 41. ] εἰ μὴ] εἰ 

ἀποχρινεῖται ἴοτι, ΑἸοχ. [Σ᾿ Ἰὸ. 

δὲ μὴ (ὰ5 γρ, ἴοτί. τϑοῖθ, 1 μὴ καὶ] καὶ μὴ 8α8.} πὶϑὲ οοίογα --- τόϑροτι- 
ἄθαξ ἐἰ, προσαποχρίνηται (45 ταρ. [ 20. ροξὲ τοῦτο «44 πον ὃ. [ 21. εἶναν 

μὴ εἰναι πάντα «45. [ 322. τὸ μὴ ἢ Οὐ} ἢ -- 28.224. ἀνθρώπῳ εὐναν οτὰ 

Ἐπ} 23. τί ἦν εἶναι μὴ εἶναι ΑΙοχ, μὴ εἶναι τί ἦν εἶναι τινός .41Ὁ: ςεϊοιῖ οἱ 

Αβεῖ οὗ μὴ εἶναι. 1 25. ἐσήμανε Τ᾽ 4, ἐσήμαινε ΑΙοκ ἀ8. 
5 - 

1007 
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1ὅ 
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καὶ ἦν τοῦτο τινὸς οὐσία. τὸ δ᾽ οὐσίαν σημαίνειν ἐστὶν 
ὅτι οὐχ ἄλλο τι τὸ εἶναι αὐτῷ. εἰ δ᾽ ἔσται αὐτῷ τὸ 
ὅπερ ἀνθρώπῳ εἶναι ὅπερ μὴ ἀνϑρώπῳ εἶναι ἢ ὕπερ 
μὴ εἶναι ἀνϑρώπῳ, ἄλλο τι ἔσται. ὥστ᾽ ἀναγκαῖον αὐὖὐ- 
τοῖς λέγειν ὅτι οὐϑενὸς ἔσται τοιῦτος λόγος, ἀλλὰ πάντα 

κατὰ συμβεβηχός" τότῳ γὰρ διώριξαι ὀσία χαὶ τὸ συμ- 
βεβηχός: τὸ γὰρ λευχὸν τῷ ἀνϑρώπῳ συμβέβηκεν, ὅτι 
ἔςξι μὲν λευχὸς ἀλλ᾽ ἐχ ὅπερ λευχόν. εἰ δὲ πάντα κατὰ 
συμβεβηκὸς λέγεται, ὀϑὲν ἔξαι πρῶτον τὸ καϑ' οὗ, εἰ ἀεὶ 

Χ ς Ἷ ’ 

τὸ συμβεβηκὸς χαϑ' ὑποχειμένθ τινὸς σημαίνει τὴν κατη-ἴ 
᾽ ΄ " 5 » 7 ᾿ » ὦ ) 

γορίαν. ἀνάγχη ἄρα εἰς ἄπειρον ἰέναι. ἀλλ᾽ ἀδύνατον" ὀδὲ 
λ , Ζ - Ν ᾿ 

γὰρ πλείω συμπλέχεται δυοῖν: τὸ γὰρ συμβεβηκὸς οὐ 
΄, ΄, Ὁ ᾿ “ " “2 

συμβεβηκότι συμβεβηκός, εἰ μὴ ὃτε ἄμφω συμβέβηχε 
ΕΣ - , γ - ᾿ ΄ . - ΄ 

ταὐτῷ. λέγω δ᾽ οἷον τὸ λευχὸν μϑσιχόν, χαὶ τὅτο λευχόν, 
“ » - ) Ἷ ΄ “ ) ) ) ς “- ΄ 

ὅτι ἄμφω τῷ ἀνϑρώπῳ συμβέβηχεν. ἀλλ᾽ ἐχ ὁ Φ:ωχρά- 
Α “ Ω͂ " ΄ ς΄ , Ἀ 

της μϑσικὸς ὅτως, ὅτι ἀμφω συμβέβηκεν ἑτέρῳ τινί. ἐπεὶ 
, ᾿ ο ) , , 7 

τοίνυν τὰ μὲν οὕτως τὼ δ᾽ ἐχείνως λέγεται συμβεβηκότα, 
ὔ ΄ « Χ - ΄ ᾽ Ῥ 

ὅσα ὅτως λέγεται ὡς τὸ λευχὸν τῷ “Σωχράτει, ὁχ ἐνδέχε- 
), τ λ 2, δ. - "] ΄ ῷ. ἡ - ται ἄπειρα εἶναι ἐπὶ τὸ ἄνω, οἷον τῷ -Σωχράτει τῷ λευχῷ 

ἕτερόν τι συμβεβηκός" ὁ γὰρ γίγνεταί τι ἕν ἐξ ἁπάντων. 
᾿ - τ ἐν ΄ " 7 - Ἁ 

δδὲ δὴ τῷ λευχῷ ἕτερόν τι ἔξαι συμβεβηκός, οἷον τὸ μ8- 
7, ᾽ ΄ ᾿ “- - ᾿ Ἃ -Ὁ ,ὔ 

σιχὸν" οὐϑέν τε γαρ μᾶλλον τοῦτο ἐχξίνῳ 1) ἐχεῖνο τούτῳ 

συμβέβηκεν. χαὶ ἅμα διώριξαι ὅτι τὰ μὲν ὅτω συμβέ- 
᾿ ’ [ζ “ ) 

βηχε, τὰ δ᾽ ὡς τὸ μουσιχὸν Σ᾽ωχράτει" ὅσα δ᾽ οὕτως, οὐ 
Ἵ , ᾿ ΄ ) ἡ ἡ “ 

συμβεβηχότι συμβέβηκε τὸ συμβεβηχός, ἀλλ᾽ ὅσα ἐκχεί- 
ζ δι ἐγ 

γως" ὡς οὐ πάντα χατὰ συμβεβηκὸς λεχϑήσεται. ἔσται 
ἄρα τι καὶ ὡς οὐσίαν σημαῖνον. εἰ δὲ τὅτο, δέδειχται ὅτι 

26. οὐσία τὴδ᾽ οὐσία δ. σημαίνειν δ᾽ αὐτῆς ἐστὶν 4415. “τ. ἔστιν Εὖ, ] 

αὐτῷ τὸ] αὐτῷ καὶ τὸ α8, τί “1. 28. ὅπερ} ἅμα καὶ ὅπερ ΑΙεχ, ἢ ὅπερ 
Αλεν. 1 ἀνθρώπω μὴ 44ὅ.. ] 29. τι «44 41ὖ ΑἸοχ. [.30. τοιοῦτος εἰδικὸς καὶ 

οὐσιώδης καὶ ἀεὶ τῷ ὑποχειμένῳ προσηρμοσμένος λόγος α8.} 81. τοῦτο 5 

7α8.} τούτῳ --- συμβεβηκός οτὰ Εἰ. 1 32. ἀπίο τὸ αδὰ τὸ γὰρ λευκὸν τῷ 

ἀνθρώπῳ συμβεβηκός ὁ. 838. ἔσται δ. 834. καϑ' οὗ 5οτῖροι 48 οοῃϊδοίατα 

ΑἸοχ: ναϊροὸ οὐ ΑἸοχ εὖ χαϑόλου. [ εἰ δ᾽ ἀεὶ ΕΒ ΤΊαβ. [ 85. τινὸς οπὶ εὑ, 

"9064, αἠάἀ ΑἸοχ. 

0070 1. οὐ 57. [.2. πλείω] δύο 4. [ 4. μουσικόν} καὶ μ. Ταϑ. ] 

6. οὗτος 5. [ τ. ἐκείνως] ἄλλως Τ᾿ [.9. τὸ ἄνω] τῷ ἀνθρώπῳ 48. ἄνω] 

ἀνϑρώπω 7. λευκῷ ] λευκῷ ὁμοίως ΛΙοεχ, λευκῷ καὶ ΤΊαβ. 1 11. ἔσται ἕτε-- 

οὖν τι δ, ἔσται οτὰ ΑΙοχ. [ 12. γὰρ οπὶ 7 [ 18. ἀπίο καὶ ἅμα δουασμὰ ὅ. 

τούτω Α4Ὅ. ] 15. τὸ οἷα ΕΚ. ἐκείνω δ. [16. Ροβὲ ἐκείνως δοτθαπὰ ὅ. 



Γ 4. Ιθύϑα. 09 

ἀδύνατον ἅμα κατηγορεῖσϑαι τὰς ἀντιφάσεις. ἔτι εἰ ἀλη- 
ϑεῖς αἱ ἀντιφάσεις ἅμα κατὰ τῇ αὐτῷ πᾶσαι, δῆλον ὡς 
ἅπαντα ἔται ἕν. ἔξαι γὰρ τὸ αὐτὸ καὶ τριήρης καὶ τοῖ- 
χος χαὶ ἄνθρωπος, εἰ κατὰ παντός τι ἢ καταφῆσαι ἢ 

ἀποφῆσαι ἐνδέχεται, χαϑάπερ ἀνάγκη τοῖς τὸν Πρωτα- 

γόρο λέγϑθσι λόγον. εἰ γάρ τῳ δοκεῖ μὴ εἶναι τριήρης ὁ 
ἄνθρωπος, δῆλον ὅτι οὐχ ἔςι τριήρης" ὥςε χαὶὲ ἔξιν, εἴπερ 

ἡ ἀντίφασις ἀληϑής. καὶ γίγνεται δὴ τὸ τῇ “Ἱναξαγόρε, ᾿ 

ὁμοῦ πάντα χρήματα" ὥὧςξ μηϑὲν ἀληϑῶς ὑπάρχειν. τὸ 
18 ἀόριςον ὃν ἐοίχασι λέγειν, χαὶ οἰόμενοι τὸ ὃν λέγειν περὺ 

τῇ μὴ ὄντος λέγϑσιν: τὸ γὰρ δυνάμει ὃν καὶ μὴ ἐντελδε- 
χείᾳῳ τὸ ἀόριςόν ἐξςιν. ἀλλὰ μὴν λεχτέον γ᾽ αὐτοῖς χατὰ 
παντὸς τὴν χατάφασιν ἢ τὴν ἀπόφασιν: ἄτοπον γὰρ εἰ 80 
ἑχάτῳ ἡ μὲν αὐτοῦ ἀπόφασις ὑπάρξει, ἡ δ᾽ ἑτέρα ὃ μὴ 
ὑπάρχει αὐτῷ ἐχ ὑπάρξει. λέγω δ᾽ οἷον εἰ ἀληϑὲς εἰπεῖν 
τὸν ἄνϑρωπον ὅτι οὐχ ἄνϑρωπος, δῆλον ὅτι χαὶ οὐ τριήρης. 

εἰ μὲν οὖν ἡ κατάφασις, ἀνάγκη χαὶ τὴν ἀπόφασιν" εἰ 

δὲ μὴ ὑπάρχει ἡ κατάφασις, ἥ γε ἀπόφασις ὑπάρξει 585 
μᾶλλον ἢ ἡ αὐτῇ. εἰ οὖν χἀχείνη ὑπάρχει, ὑπάρξει καὶ ἡ 1008α 
τῆς τριήρϑς" εἰ δ᾽ αὕτη, χαὶ ἡ κατάφασις. ταῦτά τε οὖν 

συμβαίνει τοῖς λέγθσι τὸν λόγον τὅτον, καὶ ὅτι ἐκ ἀνάγκη 
ἢ φάναι ἢ ἀποφάναι. εἰ γὰρ ἀληϑές ἐστιν ὅτι ἄνϑρωπος 
καὶ οὐκ ἄνϑρωπος, δῆλον ὅτι χαὶ ὄτ᾽ ἄνϑρωπος ὄτ᾽ ὁκ ἄν- ὃ 
ϑρωπος ἔσται" τοῖν γὰρ δυοῖν δύο ἀποφάσεις. εἰ δὲ μία 
ἐξ ἀμφοῖν ἐκείνη, χαὶ αὕτη μία ἂν εἴη ἀντικειμένη. ἔτι 

“0 

οι 

" κ “ “ ᾿ δ νον Ν ᾿ 3 
ἤτοι περὶ ἅπαντα ὅτως ἔχει, χαὶ ἔστι χαὶ λευχὸν καὶ οὐ 

᾿Ὶ Ν Ἃ Ἀ Ι] "ἷὖ: ν Ἶ 2, ΄ὔ ν 

λευχὸν χαὶ ὃν χαὶ ὁκ ὄν, καὶ περὶ τὰς ἄλλας φάσεις καὶ 

19. κατὰ] καὶ 5. [.20. γὰ0} ἄρα α5. [ 21. πάντα 5. [ τὸ πὰ 4. ] 

28. λόγον λέγουσι 445 ΑἸἹεχ 6. [ δοκεῖν 5.4.5. ] 24. ὅτι] ὡς «416 ΑἸοχ. [ οὐκ 
ἔστι] οὐκ ἔσται Τὰ8 ΑἸοχ: τοϑοϊρίοπάαπη νἱάθιαν. ἂς ἀοῖπάθ ἴῃ ἴδχία 5ου]- 

25. ἡ] ἦν ἡ 4. 26. ἐνυπάρχειν Εἰ, ἕν ὑπάρ-- 
χειν 5 ΤΊα5.} 21. ἐοίκασι τῆς ὕλης λέγειν Τ' ] λέγειν τὸ ὃν “ὅς. ] 28. Ροϑὲ 

ὄντος «(ἃ δύνασθαι α8. 1] 29. τοῦ Τ΄ [ αὐτὸς 5. [ 30. 5ογθοπάθπμι ἀνθ ]- 

ἔνοῦ χατὼ παντὸς παντὸς τὴν κατάφ. ς0}}. ΑΙεχ Ρ. 251, 25. 268; 19. [.399 

οὐ] ἢ τριήρης ἢ οὐ 4ὅ. } 35. ἢ γε] εἰ ἥ γε ΕΙ, εἴ γε ἢ αϑ8. 
1008α 1. ἡ ἡ ΕΤ' ΑἸεχ ἐα8, ἡ 8, ἡ οὐ, οταὰ Αὅ. [ ροβϑὲ αὐτοῦ «ἀἀ ἢ 

τῆς τριήρους Τα. ὑπάρχει οτὰ 48. 3. λέγουσι] ἔχουσι Εὖ γε. [ 4. ἢ απο 
φάναν οπὶ ΤΕ, 1 ἢ ἀποφ.] καὶ ἀποφ. Ε΄. [ ἐστιν αἀ4 Α4δ, οπι α86. 

τ. ἀμφοτέρων ΕἼΤΑ. 1 ἔτι] τι 41, ἔτι εἴ τι Τ΄ 1 8. καὶ ροβῖ ἐστι οτὰ 7. ] 
οὐ οἵὰ δ. 

Βοπάπτη ὥστε χαὶ ἔσται. 



τ Γ4. Ιθθϑα. 

10 ἀποφάσεις ὁμοιοτρόπως, ἢ οὐ ἀλλὰ περὶ μέν τινας, περί 
τινας δ᾽ οὔ. χαὶ εἰ μὲν μὴ περὶ πάσας, αὗται ἂν εἶεν 
ὁμολογόμεναι" εἰ δὲ περὶ πάσας, πάλιν ἤτοι χαϑ᾽ ὅσων τὸ 
φῆσαι καὶ ἀποφῆσαι χαὶ καϑ᾽ ὅσων ἀποφῆσαι καὶ φῆσαι, 

ἢ κατὰ μὲν ὧν φῆσαι καὶ ἀποφῆσαι, χκαϑ᾽ ὅσων δὲ ἀπο- 
15 φῆσαι ὁ πάντων φῆσαι. χαὶ εἰ μὲν ὅτως, εἴη ἄν τι πα- 

γίως οὐκ ὄν, χαὶ αὕτη βεβαία δόξα: χαὶ εἰ τὸ μὴ εἶναι 
βέβαιόν τι καὶ γνώριμον, γνωριμωτέρα ἄν εἴη ἡ φάσις 
ἡ ἀντιχειμένη. εἰ δὲ ὁμοίως χαὶ ὅσα ἀποφῆσαι φάναι 

ἀνάγχη, ἤτοι ἀληϑὲς διαιρᾶντα λέγειν, οἷον ὅτι λευχὸν 
30 χαὶ πάλιν ὅτι ὁ λευχόν, ἢ οὔ. χαὶ εἰ μὲν μὴ ἀληϑὲς 

διαιροῦντα λέγειν, οὐ λέγει τε ταῦτα χαὶ οὐκ ἔςιν ὀϑέν" 
τὰ δὲ μὴ ὄντα πῶς ἄν φϑέγξαιτο ἢ βαδίσειεν; καὶ πάντα 
δ᾽ ἂν εἴη ἕν, ὥσπερ χαὶ πρότερον εἴρηται, καὶ ταὐτὸν 
ἔξαι χαὶ ἄνϑρωπος χαὶ ϑεὸς καὶ τριήρης καὶ αἱ ἀντιφά- 

Ὡὅ σδις αὐτῶν. εἰ δ᾽ ὁμοίως χαϑ' ἑχάςβ8, οὐϑὲν διοίσει ἕτε- 

ρον ἑτέρθ᾽ εἰ γὰρ διοίσει, τῦτ᾽ ἔξανι ἀληϑὲς καὶ ἴδιον. 
ὁμοίως δὲ χαὶ εἰ διαιρδντα ἐνδέχεται ἀληϑεύειν, συμβαί- 

γει τὸ λεχϑέν. πρὸς δὲ τότῳ ὅτι πάντες ἂν ἀληϑεύοιεν 

᾿καὶ πάντες ἂν ψεύδοιντο, χαὶ αὐτὸς αὑτὸν ὁμολογεῖ ψεύ- 
80 δεσϑαι. ἅμα δὲ φανερὸν ὅτι περὶ οὐϑενός ἐστι πρὸς 

ττον ἡ σχέψις" ὀϑὲν γὰρ λέγει. ὄτε γὰρ ὅτως ὄτ᾽ οὐχ 
οὕτως λέγει, ἀλλ᾽ ὅτως τε καὶ ὁχ ὅτως. καὶ πάλιν γε 
ταῦτα ἀπόφησιν ἄμφω, ὅτι ὄϑ᾽ ὅτως ὅτε ἐχ ϑτως" εἰ 
γὰρ μή, ἤδη ἄν τι εἴη ὡρισμένον. ἔτι εἰ ὅταν ἡ φάσις 

85 ἀληϑὴς ἢ, ἡ ἀπόφασις ψευδής, κἂν αὕτη ἀληϑὴς ἢ, ἡ 
κατάφασις ψευδής, οὐχ ἂν εἴη τὸ αὐτὸ ἅμα φάναι χαὶ 

10. μὲν περί Αδ, [ 15. ἤτοι] εἴτι Τ΄ [ 14. καϑ'] καὶ χαϑ' Τ΄ [ 1 

πάντως ΕἾΝ. ] 16. ρμοβὲ εἶναν οφομηταα ἢ οἱ 11. ροϑὲ γνώριμον οοἴοπ οὖ. 1 
γνωριμωτέρα} βεβαιοτέρα α8. 1 ροϑῖ γνωριμωτέρα «4ἀ γὰρ Αδοῦ- εειουϊ εἰ 

ὃ. 

Ἵ- 

ΑἸεχ οὐὰ.  ἣ Δηῖθ φάσις οπι Τ΄ [ 18. ἡ ἄντικ.} ἢ ἡ ἀντικειμένη ἀπόφα- 

σις 45. ὅσα ἀποφῆσαι φάναι] ὧν ἔστιν ἀποφῆσαι κατὰ τούτων ἔστι φά-- 

ναι Αὐοῦ: οϑιουὶ εἰ ΑἸεχ ὅσα ἀποφ. φ. [ 19. ΡοΞὲ ἀνάγκη οοτηταα ΑἸοχ, ἃπῖθ 

ἀνάγκη οὗ. 21. λέγειν] λέγεν 41. 25. βαδίσειεν] νοήσεις 44, νοήσειεν ὃ: 

οοἰθσὶ δὲ ΑἸὸχ Αβοὶ βαδίσειεν. [1 ἅπαντα «456. ] 24. καὶ ροβὲ ἔσται οτὰ Τ᾽. ] 

25. εἰ δ᾽] εἰ γὰρ Αδεῦ: οοιοτὶ εἰ ΑΙεχ εἰ δ΄, [ἕκαστον 57α8. [ οὐδενὶ 

ΑὉ.} “1. εἰ καὶ Τ. [.28. τούτοις Εὖ, ] ἀληϑεύσειεν 41. 1] 30. περὲ οἵα 
ΕἸ 48. ἀπόφασιν Τίαξ. [ ροϑὶ οὐχ οὕτως ἁἀᾷ λέγει, ἀλλ᾽ οὕτως τε καὶ 

οὐχ οὕτως 848. [ 84. εἴη] πω .4Ὁ. ] 35. ἢ αἰϊοτιπη οπὶ «1. [. 36. ἅμα τὸ 
αὐτὸ ΕΒ Τα. 

"» 
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ἀποφάναι ἀληϑῶς. ἀλλ᾽ ἴσως φαῖεν ἂν τοῦτ᾽ εἶναι τὸ ἐξ 1008ὺ 

ἀρχῆς κείμενον. ἔτι ἄρα ὁ μὲν ἢ ἔχειν πως ὑπολαμβά- 
ψων ἢ μὴ ἔχειν διέψευξαι, ὁ δὲ ἄμφω ἀληϑεύει; εἰ γὰρ 
ἀληϑεύει, τί. ἂν εἴη τὸ λεγόμενον ὅτι τοιαύτη τῶν ὄντων ἡ 
φύσις; εἰ δὲ μὴ ἀληϑεύει, ἀλλὰ μᾶλλον ἀληϑεύει ὁ ἐκχεί- 
ψως ὑπολαμβάνων, ἤδη πως ἔχοι ἂν τὰ ὄντα, καὶ τοῦτ᾽ 
ἀληϑὲς ἂν εἴη, καὶ ἐχ ἅμα χαὶ ὁκ ἀληϑές. εἰ δὲ ὁμοίως 

ἅπαντες καὶ ψεύδονται καὶ ἀληϑῆ λέγεσιν, ὅτε φϑέγξα- 
τό σϑαι οὔτ᾽ εἰπεῖν τῷ τοιότῳ ἔςιν" ἅμα γὰρ ταῦτά τε καὶ 

οὐ ταῦτα λέγει. εἰ δὲ μηϑὲν ὑπολαμβάνει ἀλλ᾽ ὁμοίως 10 
οἴεται χαὶ οὐχ οἴδξται, τί ἂν διαφερόντως ἔχοι τῶν φυ- 
τῶν; ὅϑεν χαὶ μάλιξα φανερόν ἐξιν ὅτι ὀϑεὶς ὅτω διά- 

χειται ὄτε τῶν ἄλλων ὄτε τῶν λεγόντων τὸν λόγον τὅτον. 
διὰ τέ γὰρ βαδίζει Μέγαράδε ἀλλ᾽ ἐχ ἡσυχάζειν οἰόμε- 
γος βαδίζειν; ἐδ᾽ εὐθέως ἕωϑεν πορεύεται εἰς φρέαρ ἢ εἰς 1 
φάραγγα, ἐὰν τύχη, ἀλλὰ φαίνεται εὐλαβόμενος, ὡς ἐχ 
ὁμοίως οἰόμενος μὴ ἀγαϑὸν εἶναι τὸ ἐμπεσεῖν καὶ ἀγαϑόν; 
δῆλον ἄρα ὅτι τὸ μὲν βέλτιον ὑπολαμβάνει τὸ δ᾽ ὁ βέλ- 
τίον. εἰ δὲ τῦτο, χαὶ τὸ μὲν ἄνϑρωπον τὸ δ᾽ ἐκ ἄνϑρωπον 
καὶ τὸ μὲν γλυχὺ τὸ δ᾽ ὁ γλυκὺ ἀνάγκη ὑπολαμβάνειν. 30 
ὁ γὰρ ἐξ ἴσα ἅπαντα ζητεῖ χαὶ ὑπολαμβάνει, ὅταν οἰη- 
ϑεὶς βέλτιον εἶναι τὸ πιεῖν ὕδωρ καὶ ἰδεῖν ἄνϑρωπον εἶτα 
ζητῇ αὐτά" καίτοι γ᾽ ἔδει, εἰ ταὐτὸν ἣν ὁμοίως καὶ ἄν- 

ϑρωπος καὶ οὐκ ἄνϑρωπος. ἀλλ᾽ ὅπερ ἐλέχϑη, ὀϑεὶς ὃς οὐ 
φαίνεται τὰ μὲν εὐλαβούμενος τὰ δ᾽ οὔ. ὥςε, ὡς ἔοιχξ, 5 
πάντες ὑπολαμβάνθοσιν ἔχειν ἁπλῶς, εἰ μὴ περὶ ἅπαντα, 

ἀλλὰ περὶ τὸ ἄμεινον χαὶ χεῖρον. εἰ δὲ μὴ ἐπιςξάμενον 
ἀλλὰ δοξάζοντες, πολὺ μᾶλλον ἐπιμελητέον ἂν εἴη τῆς 

ἀληϑείας, ὥσπερ χαὶ νοσώδει ὄντι ἢ ὑγιεινῷ τῆς ὑχγιξίας" 

καὶ γὰρ ὁ δοξάζων πρὸς τὸν ἐπιξςάμενον ὁχ ὑγιεινῶς διά- 80 
χκείιταν πρὸς τὴν ἀλήϑειαν. ἔτι εἰ ὅτι μάλιξα πάντα ὅτως 

1008ὺ 2. ἄρα α8. | πῶς α. 8. ἀληθεύσει Εὖ. ] γὰρ} γὰρ μὴ 4. ] 
4. ὅτι} πϊϑὲ φιοά ὃ. | ὃ. φύσις] φύσις ἀληϑεύει 63. | δ] ἢ ὃ “Ὅς. | 8. 

πάντες ΑἸοχ. [ καὶ οὐκ ἀλ. Εἰ. φϑέγγεσϑαι δα8.} 9. ἔσταν 46, ἴοτι. τοοιο. 

ταὐτά τε καὶ οὐ ταὐτά ρ]ειῖψαο. [ 11. τῶν] τέ τῶν Τ΄. 1 φυτῶν ἀε οοη- 

Ἰδοίαγα βουῖρϑὶ δοοαίι5 ΑΙὸχ Ρ. 255) 11. 17. 21: νυΐσο εἴ οὗ πεφυκότων. [ 15. 

εὐθὺς 47. Ι εἰς Ῥοβὺ ἢ οἵἷὰ ἈΚ. [ 11. τὸ οτὰ Εἰ. [ 21. οἰηϑῆς 4, οἰηϑῃ α8. | 

28. ζητεῖ ΤΊ Αὐᾳς. ] γε δεῖ Τ' ἔδει γ᾽ Εἰϑαβο. [ 24. καὶ οὐκ ἄνθρωπος 

ομὰ 6. 25. ὡς οἷχ Τ΄ ] 80. τὸν οχ 48. [ 831. εἰ] ἢ Τ'. 



72 Γ ὃ. Ἰθ0ῦθα. 

"᾿ τ: κ 2 “ ᾽ Ἁ Ψ - . ." ᾿ 
ἔχει χαὶ ὃχ ὅτως, αλλὰ τὸ γὲ μᾶλλον καὶ ἧττον ἔνεςιν 

- , - δ ἡ Ν , 

ἐν τῇ φύσει τῶν ὀντων" ὁ γὰρ ἂν ὁμοίως φήσαιμεν εἶναι 
᾿ ΄ Σ Ν ᾿ , Υ , Ἂ τὰ δύο ἀρτια χαὶ τὰ τρία, οὐδ᾽ ὁμοίως διέψευσται ὁ τὰ 
Ζ Ω 4 , " Ἤ, 

8ὅ τέτταρα πέντε οἰόμενος χαὶ ὁ χίλια. εἰ οὖν μὴ ὁμοίως, 
- “ ͵ Ὡ Ω - ͵ Ἢ - 

δῆλον ὅτι ἅτερος ἧττον, ὥςε μᾶλλον ἀληϑεύει. εἰ οὖν τὸ 
1009 μᾶλλον ἐγγύτερον, εἴη γε ἄν τι ἀληϑὲς οὗ ἐγγύτερον τὸ 

μᾶλλον ἀληϑές. χὰἂν εἰ μή ἐςιν, ἀλλ᾽ ἤδη γὲ τι ἐςὶ βε- 
βαιότερον καὶ ἀληϑινώτερον, χαὶ τοῦ λόγου ἀπηλλαγμέ- 
γοι ἄν εἴημεν τοῦ ἀχράτου χαὶ χωλύοντός τι τῇ διανοίᾳ 

5 ὁρίσαι. 
ὅ. Ἔνι δ᾽ ἀπὸ τῆς αὐτῆς δόξης καὶ ὁ Πρωταγόρβ λόγος, 
χαὶ ἀνάγχη ὁμοίως ἄμφω αὐτὲς ἢ εἶναι ἢ μὴ εἶναι. εἴτε 
γὰρ τὰ δοχοῦντα πάντα ἐστὶν ἀληϑῆ καὶ τὰ φαινόμενα, 
ἀνάγκη πάντα ἅμα ἀληϑὴ χαὶ ψευδῆ εἶναι. πολλοὶ γὰρ 

10 τἀναντία ὑπολαμβάνουσιν ἀλλήλοις, χαὶ τοὺς μὴ ταὐτὰ 
δοξάζοντας ἑαυτοῖς διεψεῦσθαι νομίζεσιν" ὥς᾽ ἀνάγχη τὸ 

αὐτὸ εἶναί τε χαὶ μὴ εἶναι. χαὶ εἰ τῦτ᾽ ἐςίν, ἀνάγκη τὰ 
δοχᾶντα εἶναι πάντ᾽ ἀληϑῆ" τὰ ἀντικείμενα γὰρ δοξαζϑοσιν 
ἀλλήλοις οἱ διεινευσμένοι χαὶ ἀληϑεύοντες. εἰ ὅν ἔχει τὰ 

15 ὄντα ὅτως, ἀληϑεύσεσι πάντες. ὅτι μὲν ὃν ἀπὸ τῆς αὐτῆς 

εἰσὶ διανοίας ἀμφότεροι οἱ λόγοι, δῆλον. ἔστι δ᾽ οὐχ ὁ 
αὐτὸς τρόπος πρὸς πάντας τῆς ἐντεύξεως" οἱ μὲν γὰρ πει- 

ϑοῦς δέονται, οἱ δὲ βίας. ὅσοι μὲν γὰρ ἐκ τοῦ ἀπορῆσαι 

ὑπέλαβον ὅτως, τότων εὐίατος ἡ ἄγνοια" ἃ γὰρ πρὸς τὸν 
90 λόγον ἀλλὰ πρὸς τὴν διάνοιαν ἡ ἀπάντησις αὐτῶν" ὅσοι 

δὲ λόγθ χάριν λέγϑσι, τότων δ᾽ ἔλεγχος ἴασις τ τ᾽ ἐν τῇ 
φωνῇ λόγϑ χαὶ τϑ ἐν τοῖς ὀνόμασιν. ἐλήλυϑε δὲ τοῖς δια- 

ποροῦσιν αὕτη ἡ δόξα ἐκ τῶν αἰσϑητῶν, ἡ μὲν τοῦ ἅμα 

τὰς ἀντιφάσεις χαὶ τἀναντία ὑπάρχειν ὁρῶσιν ἐκ ταὐτοῦ 
Ω5 γινόμενα τἀναντία. εἰ οὖν μὴ ἐνδέχεται γενέσϑαι τὸ μὴ 

ὄν, προὔπῆρχεν ὁμοίως τὸ πρᾶγμα ἄμφω ὄν, ὥσπερ καὶ 
Ἀναξαγόρας μεμῖχϑαι πᾶν ἐν παντί φησι χαὶ Δημόκρι- 

84. δύο] δύο εἶναι 44. } 35. πέντε] πάντα ΕΙ. 

1009 1. τι οπι .41ὁ. ] τ. αὐτοὺς ἄμφω 44ὅ. 1 ἄμφω οτὰ Εὖ. ] 9. εἰ- 

γαν Ροβὲ ἀν άγχη Αι} τι. διεψεῦσθαι] ψευδεῖς ΑΙοχ. [18. πάντα εἶναι Τ'. ] 

15. ἀληϑεύουσι ΕΒ ΤΊας. 1 οὖν εἰσὶν ἀπὸ τὴς αὐτῆς ὃ. οἱ τοιοῦτοι λόγον 

4. [1τ. ἅπαντας ΕΊΤΑαΞ. 21. τ΄ οἵὰ 4. ] 24. ὑπάρξϑειν Π1 6 58: γί- 

γεσϑαι 41δ ΑἸοχ, ἔοτι. τϑοῖο. [ 26. Ροβὶ ἄμφω ὃν «δά τουτέστιν ὧν καὶ μὴ 

ον 4. 

-.Ὁῳ 
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τος" χαὶ γὰρ οὗτος τὸ χενὸν χαὶ τὸ πλῆρες ὁμοίως χαϑ' 
τ ὁτιν ὑπάρχειν μέρος, καίτοι τὸ μὲν ὃν τότων εἶναι, τὸ δὲ 
μὴ ὄν. πρὸς μὲν ὃν τὸς ἐκ τότων ὑπολαμβάνοντας ἐρδμεν 30 
ὅτι τρόπον μέν τινα ὀρϑῶς λέγεσι, τρόπον δέ τινα ἀγνοϑσιν. 
τὸ γὰρ ὃν λέγεται διχῶς, ὥστ᾽ ἔστιν ὃν τρόπον ἐνδέχεται 
γίγνεσϑαί τι ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, ἔςι δ᾽ ὃν οὔ, καὶ ἅμα τὸ 
αὐτὸ εἶναι ὃν χαὶ μὴ ὄν, ἀλλ᾽ ὁ χατὰ ταὐτὸ ὄν" δὺυ- 
γάμει μὲν γὰρ ἐνδέχεται ἅμα ταὐτὸ εἶναι τὰ ἐναντία, 3 
ἐντελεχείᾳ δ᾽ οὔ. ἔτι δ᾽ ἀξιώσομεν αὐτοὺς ὑπολαμβάνειν 
καὶ ἄλλην τινὰ ὁσίαν εἶναι τῶν ὄντων, ἡ ὄτε κίνησις ὑπάρ- 
χει οὔτε φϑορὰ ὄτε γένεσις τὸ παράπαν. ὅμοιως δὲ καὶ 
ἡ περὶ τὰ φαινόμενα ἀλήϑεια ἐνίοις ἐκ τῶν αἰσϑητῶν ἐλή-- 10090 
λυϑεν. τὸ μὲν γὰρ ἀληϑὲς οὐ πλήϑει χρίνεσϑαι οἴονται 
προσήκειν ὀδὲ ὀλιγότητι, τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῖς μὲν γλυκὺ γευο- 
μένοις δοχεῖν εἶναι, τοῖς δὲ πιχρόν" ὡς εἰ πάντες ἔχαμνον 

ἢ πάντες παρεφρόνον, δύο δ᾽ ἢ τρεῖς ὑγίαινον ἢ νῦν εἶχον, δ 
δοκεῖν ἂν τότος χάμνειν καὶ παραφρονεῖν, τὸς δ᾽ ἄλλος ὅ. 

ἔτι δὲ πολλοῖς τῶν ἄλλων ζῴων τἀναντία περὶ τῶν αὐτῶν 
φαίνεσθαι καὶ ἡμῖν, καὶ αὐτῷ δὲ ἑκάστῳ πρὸς αὐτὸν οὐ 
ταὐτὰ κατὰ τὴν αἴσϑησιν ἀεὶ δοχεῖν. ποῖα ὃν τότων ἀληϑῆ 
ἢ ψευδῆ, ἄδηλον: ὀϑὲν γὰρ μᾶλλον τάδε ἢ τάδε ἀληϑῆ, το 

ἀλλ᾽ ὁμοίως. διὸ 4ημόχριτός γέ φησιν ἤτον οὐϑὲν εἶναι 
ἀληϑὲς ἢ ἡμῖν γ᾽ ἄδηλον. ὅλως δὲ διὰ τὸ ὑπολαμβάνειν 
φρόνησιν μὲν τὴν αἴσϑησιν, ταύτην δ᾽ εἶναι ἀλλοίωσιν, τὸ 
φαινόμενον χατὰ τὴν αἴσϑησιν ἐξ ἀνάγκης ἀληϑὲς εἴναί 

φασιν" ἐκ τούτων γὰρ καὶ ᾿βιπεδοκλῆς χαὶ ΖΔημόχριτος 1 
χαὶ τῶν ἄλλων ὡς ἔπος εἰπεῖν ἕχαστος τοιαύταις δόξαις 

78 γεγένηνταν ἔνοχοι. καὶ γὰρ ᾿Ριιπεδοχλῆς μεταβάλλοντας 

τὴν ἕξιν μεταβάλλειν φησὶ τὴν φρόνησιν' «πρὸς παρεὸν 
γὰρ μῆτις ἐναύξεται ἀνϑρώποισιν.» καὶ ἐν ἑτέροις δὲ λέγει 

ὅτι «ὅσσον ἀλλοῖοι μετέφυν, τόσον ἄρ σφισιν αἰεὶ καὶ τὸ 50 

80. οὖν «44 Ε'4Ὁ ΑἸεχ ὦ. [.81. ἀληϑῶς Τ΄ 1 38. ὃν] ὅπως 4. ] 34. 
Ροϑβὲ εὖναν 44 χαὶ δον: οοἰοτὶ οπι, οἴ, ν. τοιθα 85. [ κατὰ οπι 4ὅ. [ αὐτὸ 

Τ. 31. τινὰ «ἀ4 44Ὁ εἐ ἔοτγι. ΑἸοχ. 

1009ὺ} 2. κρίνεσθαι οἴονταν προσήκειν] ἐμάϊσατὰὶ σοη86γ6 ἀοδοπέ ἡ. ] 
4. δοκεῖ ΕἸ ΤΊίας. 1 τ. δὲ καὶ π. 4190. ] ἄλλων οτὰ ΑὐΓῦς. 1 ζώων ὑγιαί- 

γουσι τὰν. ΑὐἘύς, περὶ τῶν αὐτῶν αἀὰ Αὐκῦ, 1. 8. αὐτὸν] ἴοτι. αὑτὸν. 
9. ψευδῇ ἡ ἀληϑὴ Τ'΄ 1 το. οὐϑὲν] οὐδὲ ΑἸεχ. 12. ὁμοίως “41. [ 16. ὡς 

ἔπ. εἰπεῖν οτὰ ἑἐ. [ 19. ἀέξεται δ Βὐ0. [ 20. ὅτε οπὶ (8. ὅσον 8. | αἀλ- 

λοίοις 48. } μετέφην 51 Αδα9. ] τόσσον Ε΄. 
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φρονεῖν ἀλλοῖα παρίξατο.» καὶ Παρμενίδης δὲ ἀποφαίνε- 
ται τὸν αὐτὸν τρόπον. «ὡς γὰρ ἕχαςος ἔχεν χρᾶσιν με- 
λέων πολυχάμπτων, τὼς νόος ἀνϑρώποισι παρίξαται. τὸ 
γὰρ αὐτὸ ἔστιν ὅπερ φρονέει μελέων φύσις ἀνϑρώποισιν 
χαὶ πᾶσιν χαὶ παντί" τὸ γὰρ πλέον ἐστὶ νόημα.» 'να- 
ξαγόρου δὲ καὶ ἀπόφϑεγμα μνημονεύεται πρὸς τῶν ἑταί- 
ρων τινάς, ὅτι τοιαῦτ᾽ αὐτοῖς ἔσται τὰ ὄντα οἷα ἂν ὑπολά- 

βωσιν. φασὶ δὲ χαὶ τὸν Ὅμηρον ταύτην ἔχοντα φαίνε- 

σϑαι τὴν δόξαν, ὅτι ἐποίησε τὸν Ἕχτορα, ὡς ἐξέστη ὑπὸ 
τῆς πληγῆς, χεῖσϑαι ἀλλοφρονέοντα, ὡς φρονοῦντας μὲν 

χαὶ τὸς παραφρονδντας λα και δῆλον ὃν ὅτι, εἰ 

ἀμφότεραι φρονήσεις, χαὶ τὰ ὄντα ἅμα ὅτω τε χαὶ οὐχ 
ὅτως ἔχει. ἡ καὶ χαλεπώτατον τὸ συμβαῖνόν ἐστιν" εἰ 
γὰρ οἱ μάλιστα τὸ ἐνδεχόμενον ἀληϑὲς ἑωραχότες (οὗτοι 

δ᾽ εἰσὶν οἱ μάλιξα ζητᾶντες αὐτὸ χαὶ φιλῦντες.) ὅτοι του- 

αὐτας ἔχουσι τὰς δόξας χαὶ ταῦτα ἀποφαίνονται περὶ 

τῆς ἀληϑείας, πῶς οὐχ ἄξιον ἀϑυμῆσαι τοὺς φιλοσοφεῖν 
ἐγχειροῦντας; τὸ γὰρ τὰ πετόμενα διώχειν τὸ ζητεῖν ἂν 

εἴη) τὴν ἀλήϑειαν. αἴτιον δὲ τῆς δόξης τότοις ὅτι περὶ τῶν 

ὄντων μὲν τὴν ἀλήϑειαν ἐσχόπουν, τὰ δ᾽ ὄντα ὑπέλαβον 
εἶναι τὰ αἰσϑητὰ μόνον" ἐν δὲ τότοις πολλὴ ἡ τᾶ ἀορίξ8 
φύσις ἐνυπάρχει, χαὶ ἡ τοῦ ὄντος οὕτως ὥσπερ εἴπομεν" 

διὸ εἰχότως μὲν λέγουσιν, ὁκ ἀληϑῆ δὲ λέγεσιν. ὅτω γὰρ 

ἁρμόττει μᾶλλον εἰπεῖν ἢ ὥσπερ ᾿᾿πίχαρμος εἰς Ξενοφά- 
νην. ἔτι δὲ πᾶσαν ὁρῶντες ταύτην κινουμένην τὴν φύσιν, 

χατὰ δὲ τῇ μεταβάλλοντος οὐϑὲν ἀληϑευόμενον, περί γὲ 
τὸ πάντῃ πάντως μεταβάλλον οὐχ ἐνδέχεσϑαι ἀληϑεύειν. 
ἐκ γὰρ ταύτης τῆς ὑπολήψεως ἐξήνϑησεν ἡ ἀχροτάτη δόξα 

τῶν εἰρημένων, ἡ τῶν φασχόντων ἡρακλειτίζειν, καὶ οἵαν 
Κρατύλος εἶχεν, ὃς τὸ τελευταῖον οὐϑὲν ᾧετο δεῖν λέγειν 

ἀλλὰ τὸν δάχτυλον ἐχίνει μόνον, χαὶ “Πραχλείτῳ ἐπετίμα 

25. ἑχάστω «{δὶ, ἑχάστοτ᾽ ΒΒ ΟΥ, ἕχαστός τ΄ α. 1 ἔχη δῦ, [ταοᾶο 

κρᾶσιν ταράο κράσεως ΑἸοχ. | 28. πολυχάμπων κι Ι ὡς ΗΕ ΔΙακ. | πα- 

ρέστηκχεν 8. 24. φύσις ἀνθρώποισιν οτὰ 41, ἀνϑρώποισιν οτὰ ΔΙοχ. [ 26. καὶ 

οτι Τ΄ ] 21. τινὸς ΕἼΤ Αδῖα. ] ἔσται οχὰ ο. [ 28. τοιαύτην 5. Τάϑ. [ 31. εἰ 

οἵα «δ. 838. ἔχη Εἰ. ἡ] ἢ ΤΑ. 51. ἀϑυμεῖν Εἰ εἰ ἴονι. ΑΙοχ. [ 88. πε- 

τώμενα Εἰα. 

1010 4. οὕτως ὄντος ὡς προείπομεν ΑΙοχ. | 5. εἰκότα ΑΙοχ, ἴονι. σθοῖο, 

6. ἢ ξενοφάνης Τα8. 1 9. πάντως πάντη 5118. 1 12. λέγειν δεῖν Τ' 
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εἰπόντι ὅτι δὶς τῷ αὐτῷ ποταμῷ ὁχ ἔςειν ἐμβῆναι" αὐτὸς 
γὰρ ᾧετο δ᾽ ἅπαξ. ἡμεῖς δὲ καὶ πρὸς τὅτον τὸν λόγον 15 
ἐρϑμεν ὅτι τὸ μὲν μεταβάλλον ὅτε μεταβάλλει ἔχει τινὰ 
αὐτοῖς ἀληϑῆ λόγον μὴ οἴεσϑαι εἶναι. καίτοι ἔςι γε ἀμ- 
φισβητήσιμον" τό τὸ γὰρ ἀποβάλλον ἔχει τι τοῦ ἀπο- 
βαλλομένϑθ, καὶ τὸ γιγνομένα ἤδη ἀνάγκη τι εἶναι. ὅλως 
τε εἰ φϑείρεται, ὑπάρξει τι ὄν" χαὶ εἰ γίγνεται, ἐξ οὗ 20 

γίγνεται καὶ ὑφ᾽ οὗ γεννᾶται ἀναγχαῖον εἶναι, χαὶ τῦτο 
μὴ εἶναι εἰς ἄπειρον. ἀλλὰ ταῦτα παρέντες ἐχεῖνα λέγω- 
μὲν, ὅτι οὐ ταὐτόν ἐςι τὸ μεταβάλλειν χατὰ τὸ ποσὸν 
χαὶ χατὰ τὸ ποιόν. χατὰ μὲν ὃν τὸ ποσὸν ἔξω μὴ μένον" 
ἀλλὰ χκατὰ τὸ εἶδος ἅπαντα γιγνώσχομεν. ἔτι δ᾽ ἄξιον 25 
ἐπιτιμῆσαι τοῖς ὅτως ὑπολαμβάνθσιν, ὅτι χαὶ αὐτῶν τῶν 
αἰσϑητῶν ἐπὶ τῶν ἐλαττόνων τὸν ἀριϑμὸν ἰδόντες οὕτως 

ἔχοντα περὶ ὅλου τοῦ ὀρανοῦ ὁμοίως ἀπεφήναντο. ὁ γὰρ 
περὶ ἡμᾶς τῇ αἰσϑητθ τόπος ἐν φϑορῷ καὶ γενέσει διατε- 

λεῖ μόνος ὦν" ἀλλ᾽ ὅτος ὀϑὲν ὡς εἰπεῖν μόριον τῇ παντός 30 
ἐςιν, ὥςξς διχαιότερον ἂν δι᾽ ἐχεῖνα τότων ἀπεψηφίσαντο 

80 διὰ ταῦτα ἐκείνων κατεψηφίσαντο. ἔτι δὲ δῆλον ὅτι, 
χαὶ πρὸς τότους ταὐτὰ τοῖς πάλαι λεχϑεῖσιν ἐρδμεν" ὅτι 
γὰρ ἔςξιν ἀκίνητός τις φύσις δεικτέον αὐτοῖς χαὶ πειξέον 

αὐτούς. καίτοι συμβαίνει γε τοῖς ἅμα φάσχουσιν εἶναι 80 
καὶ μὴ εἶναι ἠρεμεῖν μᾶλλον φάναι πάντα ἢ χινεῖσϑαι" 
οὐ γὰρ ἔςξιν εἰς ὃ τι μεταβάλλει" ἅπαντα γὰρ ὑπάρχει 
πᾶσιν. περὶ δὲ τῆς ἀληϑείας, ὡς οὐ πᾶν τὸ φαινόμενον 1010ὺ 
ἀληϑές, πρῶτον μὲν ὅτι οὐδ᾽ ἡ αἴσϑησις ψευδὴς τοῦ 
ἰδίου ἐςίν, ἀλλ᾽ ἡ φαντασία ὁ ταὐτὸν τῇ αἰσϑήσει. εἶτ᾽ 
ἄξιον ϑαυμάσαι εἰ τῦτ᾽ ἀπορϑσι, πότερον τηλικαῦτα ἐστι 
τὰ μεγέϑη καὶ τὰ χρώματα τοιαῦτα οἷα τοῖς ἄποϑεν φραί- 
γέται ἢ οἷα τοῖς ἐγγύϑεν, καὶ πότερον οἷα τοῖς ὑγιαίνϑσιν 

14. ὅτι 444 476. | 15. τούτων ΕΙ. [ 16. ὅτε] ὅτι α. [ 18. ροϑβὲ ἔχει τι 
δἀάεπάστη νἹάειαν ἔτη εχ ΑἸοὸχ ῥ. 266, 4. [ 19. ἤδη] δὴ ΔΑΙοχ. [ 22. εἶναι 

οο44 εὐ ΑἸεχ, ἐέναν ὃ. [ λέγομεν δα8. [ 21. εἰδότες 5Τα8. 1 29. φορὰ ΕΙ.] 

80. οὗτος οἵ 48. ὡς εἰπεῖν οὐδὲν “44Ὅ.. ] τοῦ παντὸς μόριον 5 80. ] 
81. ἂν] εἰ 416. ] τοῦτον ΕἸ 4150. [] 32. ἢ] ἧ Εἰ, εἰ 41. { 34. πιστέον α. 
85. γε συμβαίνει ΕΒΊΎΤΤαΒ. ] 836. φ. ἢ κινεῖσϑαι πάντα 41Ὁς. 1 81. μετα- 
βάλλειν 416. 

1010ὺ 2. ροβὶ μὲν δἀα γε Α44δοῦ: οεἰουὶ δὲ ΑἸοχ οἵα. [ ὅτι οὰ ΤΑ ῖο. ] 
γι 

6. ἢ οἵὰ 8: πότερον ἢ οἷα Τ'΄ [ ἰσχύουσιν Τ. 



τὸ Γ ὅ. 1010}. 

λ ἕ - Υ χ Ὁ - 1] οἷα τοῖς χάμνουσιν, χαὶ βαρύτερα πότερον ἃ τοῖς ἀσϑε- 
- λιν αι, -- » . "ἡ - ἉᾺ - ψᾶσιν ἢ ἃ τοῖς ἰσχύουσιν, χαὶ ἀληϑῆ πότερον ἃ τοῖς κα- 

΄ῳ ΝΥ Δ ᾿ἷ κ᾿ ᾿ 

ϑεύδουσιν 1] ἃ τοῖς ἐγρηγορόσιν. ὅτι μὲν γὰρ ἐκ οἴονταί 
΄ λλδλ..ἡ - ; ς ιιὰν 7 Ε ΄ 

10. χ8ὲ, φανερὸν" οὐϑεὶς γοῦν ἐὰν ὑπολάβη νύχτωρ ᾿ϑήνησιν 
- δ 7 , Ἔ ᾿ 5 ΟῚ "7 ΜῊ ᾿ κ 

είναι ὧν ἐν “ιβύῃη, πορεύεται εἰς τὸ ὠδεῖον. ἔτι δὲ περὶ 

τὸ μέλλοντος, ὥσπερ χαὶ Πλάτων λέγει, ὁ δήπου ὁμοίως 

χυρία ἡ τῷ ἰατρῷ δόξα χαὶ ἡ τὸ ἀγνοῦντος, οἷον περὶ τᾶ 
μέλλοντος, ἔσεσϑαι ὑγιδς ἢ μὴ μέλλοντος. ἔτι δὲ ἐπ᾿ αὐ- 

15 τῶν τῶν αἰσϑήσεων ἐχ ὁμοίως κυρία ἡ τῷ ἀλλοτρίου καὶ 
, ᾿ - ἣ - - ΡΠ Ξ 

ἰδίου ἢ τὸ πλησίον χαὶ τὸ αὐτῆς, ἀλλὰ περὺὴὶ μὲν χρώ- 
͵ - - - 

ματος ὄψις, ὁ γεῦσις, περὶ δὲ χυμδ γεῦσις, οὐκ ὄψις" 
Σ. - - ᾿ Α Α ν᾿, 

ὧν ἑχάξη ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ περὶ τὸ αὐτὸ ἐδέ ποτέ φη- 
σιν ἅμα οὕτω χαὶ οὐχ ὅτως ἔχειν. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν ἑτέρῳ 

᾿ ΄ Ν Νὴ - 

30 χρόνῳ περί γε τὸ πάϑος ἠμφισβήτησεν, ἀλλὰ περὶ τὸ ᾧ 
΄ λ ΄ ΟὝΣ ᾿ς - ἢ - 

συμβέβηχε τὸ πάϑος. λέγω δ᾽ οἷον ὁ μὲν αὐτὸς οἶνος δό- 
" ᾿ ῃ ᾿ ἘΞ ᾿ 

ἕξειν ὧν ἢ μεταβαλὼν ἢ τὸ σώματος μεταβαλόντος ὁτὲ 
ι - ΩΝ ΤΉ ΤΡ Υ ΟΕ ΒΑΕΣ Ἵ Δ τ “ ᾿ μὲν εἶναν γλυχυς ὁτὲ δὲ ὃ γλυχύς' αλλ᾽ ὁ τὸ γὲ γλυχὺ 
- “ ᾽ ) ,ὔ ΄, ΠΡ Δ ἮΝ Κν ) 

οἷόν ἐξςξιν ὅταν ἢ, ϑδεπώποτε μετέβαλεν, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἀλη- 
Ἂ - Ν ΕΣ . ᾿Ὶ 

5 ϑεύει περὶ αὐτῇ, καὶ ἔςιν ἐξ ἀνάγκης τὸ ἐσόμενον γλυχὺ 

τοιὅτον. χαίτοι τὅτο ἀναιρὅσιν ὅτοι οἱ λόγοι ἅπαντες, ὡσ- 
, ᾿ “ ΄ “ Ν 

περ χαὶ οὐσίαν μὴ εἶναι μηϑενός, ὅτω μηδ᾽ ἐξ ἀνάγχης 
, ν ν ΕῚ “ 3... ΄ » ν "“ἷ 

μηϑέν' τὸ γὰρ ἀναγχαῖον 8. ἐνδέχεται ἄλλως χαὶ ἄλλως 
» " 2 ΄ ᾽ ξ τή 
ἔχειν, ὥς εἴ τι ἔξιν ἐξ ἀνάγκης, οὐχ ἕξει ὅτω τε χαὶ 
) “ “ " "7 "ὔ . , ᾿ 7, ) Η γν 

80 ὃχ ὅτως. ὅλως τ᾽ εἴπερ ἔξι τὸ αἰσϑήητον μόνον. ὀϑὲν ἂν 
δ - Ν ἍἋ ᾿ 

εἴη μὴ ὄντων τῶν ἐμψύχων" αἴσϑησις γὰρ ἐκ ἄν εἴη. τὸ 
᾿- " “ἢ ᾿ ᾿ ᾿ 

μὲν ὃν μήτε τὰ αἰσϑητὰ εἶναι μήτε τὰ αἰσϑήματα ἴσως 
- 7 - ΄ 

ἀληϑές (τοῦ γὰρ αἰσϑανομένου πάϑος τὅτό ἐςι), τὸ δὲ τὰ 
- λ “- Ὁ - ᾿ 

ὑποχείμενα μὴ εἶναι, ἃ ποιεῖ τὴν αἴσϑησιν, καὶ ἄνευ αἱ- 
ν ») α 7 » ν ἀνα Ὁ " 5. ὅδι ΡΞ 

85 σϑήσεως, ἀδύνατον. ὃ γαρ δὴ ἢ γ᾽ αἴσϑησις αὐτὴ ἑαυτῆς 

1. ἢ οτὰ δ. ] νοσοῦσι “4Ὅα5. ] καὶ β. --- 8. ἰσχύουσιν οτὰ Τ'. 1. εἰ 8. 
εἰ 9. ἃ 418 δὲ ἴοτι. ΑἸεχ: Ἴδιον οἷα. [ 1. 8. ἀσϑενέσι α8.} 8. ἰσχυροῖς 4. 

9. ἐγρηγόρωσιν Εἰ. [ οὐχ οἷόν τε «4δ.. [ το. ἐὰν ὑπολάβη]} ὑπολαβὼν “44ὅ.} 

11. αὐ Ατοοραδιηι ἱ. 1 16. καὶ] ἢ ΑΙοχ. 1 τοῦ αὐτῆς οο44 εἰ ΑΙοχ, 564 
τηδηϊΐδϑῖο οογτρίατα. ἰ μὲν περὶ Τ᾿. ] 11. οὐκ] ἀλλ᾽ οὐκ Εϑα58. 18. ὧν 

καὶ ἑκάστη 41. ] οὐδεπώποτε Αὐ6. [ 20. γε] δὲ 47. }] ἡμφισβήτησαν δα8. 

22. μεταβάλλων “41 ΑἸοχ. [μεταβάλλοντος .1ὅ, μεταβαλλόντος α. [ 28. γε} 

τε ΤΑ ας. 1 24. μεταβάλλει 441ὖ.. 1] 26. πάντες «δς. ] “1. μηϑενός} καϑ' 

. ἑνὸς α8. [ ροβὲ μηϑενὸς ρμυαπείαπι 6. [ 29. ἕξει οτὰ 7. [ 80. ὅλως τ᾽] τηοάο 

ὅλως δ᾽ τιοάο ἄλλως Αἰοχ. [ 32. μηδὲ “4150, οπιϊδδῖα ταοὸχ μήτε τὰ αἰσϑήμπατα. ] 

85. σοιασαα δηΐὸ ἀδύνατον 80, οπὰ ὦ. [ἰ δυνατόν Αἴ". 1 αὐτὴ Εἰ, οτὰ «456. 



ΓΟ. Ι011αᾳα. 

ἐςίν, ἀλλ᾽ ἔτι τι καὶ ἕτερον παρὰ τὴν αἴσϑησιν, ὃ ἀνάγκη 

πρότερον εἶναι τῆς αἰσϑήσεως" τὸ γὰρ κινᾶν τϑ κινουμένου 
φύσει πρότερόν ἐςι" κἀν εἰ λέγεται πρὸς ἄλληλα ταῦτα, 1011 
οὐϑὲν ἧττον. 

0. δὶσὶ δέ τινες οὗ ἀπορᾶσι χαὶ τῶν ταῦτα πεπεισμένων 

χαὶ τῶν τὸς λόγους τότους μόνον λεγόντων" ζητϑσι γὰρ 
τίς ὁ χρίνων τὸν ὑγιαίνοντα καὶ ὅλως τὸν περὶ ἕχαξα χρι- ὅ 
ψοῦντα ὀρϑῶς. τὰ δὲ τοιαῦτα ἀπορήματα ὅμοιά ἐστι τῷ 
ἀπορεῖν πότερον χκαϑεύδοιιεν νῦν ἢ ἐγρηγόραμεν. δύνανται 
δ᾽ αἱ ἀπορίαι αἱ τοιαῦται πᾶσαι τὸ αὐτό πάντων γὰρ 
λόγον. ἀξιδσιν ὅτοι εἶναι" ἀρχὴν γὰρ ζητὅσι, καὶ ταύτην 
δι᾿ ἀποδείξεως λαμβάνειν, ἐπεὶ ὅτι γε ὁ πεπεισμένοι εἰσί, 10 

φανεροί εἰσιν ἐν ταῖς πράξεσιν. ἀλλ᾽ ὅπερ εἴπομεν, τὅτο 

8: αὐτῶν τὸ πάϑος ἐςίν" λόγον γὰρ ζητϑσιν ὧν ὃχ ἔςι λό- 
γος" ἀποδείξεως γὰρ ἀρχὴ ἐκ ἀπόδειξίς ἐςιν. οὗτοι μὲν 
ὃν ῥᾳδίως ἂν τῦτο πεισϑεῖεν" ἔτι γὰρ ὁ χαλεπὸν λαβεῖν. 
οἱ δ᾽ ἐν τῷ λόγῳ τὴν βίαν μόνον ζητϑντες ἀδύνατον ζη- 1ὅ 
τϑσιν" ἐναντία γὰρ εἰπεῖν ἀξιδσιν, εὐθὺς ἐναντία λέγοντες. 
εἰ δὲ μή ἐστι πάντα πρός τι, ἀλλ᾽ ἔνιά ἐστι καὶ αὐτὰ 
καϑ' αὑτά, ὁκ ἂν εἴη πᾶν τὸ φαινόμενον ἀληϑές" τὸ γὰρ 
φαινόμενον τινί ἐξι φαινόμενον" ὡςε ὁ λέγων ἅπαντα τὰ 
φαινόμενα εἶναι ἀληϑῆ, ἅπαντα ποιεῖ τὰ ὄντα πρός τι. 30 
διὸ χαὶ φυλαχτέον τοῖς τὴν βίαν ἐν τῷ λόγῳ ζητοῦσιν, 
ἅμα δὲ καὶ ὑπέχειν λόγον ἀξιδσιν, ὅτι ὁ τὸ φαινόμενον 
ἔςιν, ἀλλὰ τὸ φαινόμενον ᾧ ρόδα καὶ ὅτε φαίδδείοι 

καὶ ἧ χαὶ ὥς. ἂν δ᾽ ὑπέχωσι μὲν λόγον, μὴ οὕτω δ᾽ 

ὑπέχωσι, συμβήσεται αὐτοῖς τἀναντία ταχὺ λέγειν. ἐν- 3 
δέχεται γὰρ τῷ αὐτῷ χατὰ μὲν τὴν ὄψιν μέλι φαίνεσϑαι, 
τῇ δὲ γεύσει μή, καὶ τῶν ὀφϑαλιμῶν δυοῖν ὄντοιν μὴ 
ταὐτὰ ἑχατέρῳ τῇ ὄψει, ἂν ὦσιν ἀνόμοιαι. ἐπεὶ πρός γε 
τοὺς διὰ τὰς πάλαι εἰρημένας αἰτίας τὸ φαινόμενον φά- 

86. καὶ οτὰ 38. 

1011α 1. λέγηται 5. [ ἀλλα 42. Η ταυτὰ «15, ταῦτα αὐτὰ Τὶ ας. 

5. χρίνοντα 4{Ὁ. | 8. αἱ τοιαῦται] αὗται 4. 1 9. λόγων 5. [εἶναι οὗτοι 

Ἐ5.} το. ὅτι γε 41ὅ: ςοἴον! γε ὅτι. [ πεπεισμένοι οὐκ 41ὅ.{ 15. μόνην “41Ὁ.} 

16. ἐναντία γὰρ} ἐναντίον γὰρ ὅ.α8. [ 1τ. ἐστὶ καὶ] εἰσὶ καὶ 1. 1 18. ἑαυτά 

5ΤὰΞ. Ϊ. ἅπαν Εἰ. 1]. 20. ἀληϑὴ εἶναι Τ΄ [.24. ἐὰν οἱ 25. ἑαυτοῖς Α4Ὁ..} 26. 

τὸ αὐτὸ 568, τὸ αὐτὸ τῷ αὐτῷ ἴοτι. ΑἸὸχ ρ. 218, 18. 21. τῇ --- 31. φαί- 

γεσϑαι οτὰ μὲ 5. 1 21. δυεῖν Τ'. [.28. ταῦϑ'᾽ Εα.} ἑκατέρα α.} ἐὰν ΕΤα8.] 

ἀνόμοια Τά. 1 ἀπῖο ἐπεὶ σοπαιοα ὅ. 
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Α - 

80 σχοντας ἀληϑὲς εἶναι, χαὶ διὰ τοῦτο πάνϑ᾽ ὁμοίως εἶναι 
- - Ἷ Ἁ “ Ε ᾿ ᾿ 

ψευδῆ καὶ ἀληϑὴῆ (ὅτε γὰρ ἅπασι ταὐτὰ φαίνεσθαι ὅτε 
“- - κ ᾿ Α 

τῷ αὐτῷ ἀεὶ ταὐτά, ἀλλὰ πολλάχις τἀναντία χατὰ τὸν αὐ- 
ἦγον" ἡ μὲν γὰρ ἁφὴ δύο λέγει ἐν τῇ ἐπαλλάξει τὸν χρόνον" ἡ μὲν γὰρ ἁφὴ δύο λέγει ἐν τῇ ἐ 

- ᾿ ͵΄ « ἰδ, ὧν φ ) 3. 32} - »» ᾿ 
τῶν δαχτύλων, ἡ δ ὄψις ἕν), ἀλλ᾽ ὃτε τῇ αὐτῇ γε χαὶ 

Ν " ͵7 ν ν -- - 

8ὅ χατὰ τὸ αὐτὸ αἰσϑήσει χαὶ ὡσαύτως χαὶ ἐν τῷ αὐτῷ 
ἀδιν ας ΟῚ ἢ ᾿ ͵ ) ἡ ἢ Ν “-. 

1011Ὁ χρύνῳ, ὥστε τοῦτ᾽ ἂν εἴη ἀληϑές. ἀλλ᾽ ἴσως διὰ τοῦτ᾽ 
ἀνάγκη “λέγειν τοῖς μὴ δι’ ἀπορίαν ἀλλὰ λόγου χάριν 
λέγουσιν, ὅτι οὐκ ἔξτιν ἀληϑὲς τὅτο, ἀλλὰ τότῳ ἀληϑές. 

χαὶ ὥσπερ δὴ πρότερον εἴρηται, ἀνάγκη χαὶ πρός τι ποιεῖν 
Ω ᾿ Ξ Ν ᾿ ΄ 3. ΟΑΥ, ᾿, 

5 ἅπαντα χαὶ πρὸς δόξαν καὶ αἴσϑησιν, ὥς ὅτε γέγονεν ὅτ᾽ 88 
Εγ ΓΑ ᾽ Ὺ δι ἃ ἔςαι ὀϑὲν μηϑενὸς προδοξάσαντος. εἰ δὲ γέγονεν ἢ ἔσται, 

“ γ δ 3, Ἷ ᾿ 7. ᾽ 4 ἐἃ ᾿ 

δῆλον ὅτι ὁκ ἂν εἴη ἅπαντα πρὸς δόξαν. ἔτι εἰ ἕν, πρὸς 

ὃν ἢ πρὸς ὡρισμένον" καὶ εἰ ταὐτὸ χαὶ ἥμισυ καὶ ἴσον, 
ΕῚ ΡῚ ᾽ ᾿ ᾿ Ἂ Ψ' . » ᾿ Ὶ Ἁ Ὄ ἕ 

ἀλλ᾽ ὁ πρὸς τὸ διπλάσιόν γε τὸ ἴσον. πρὸς δὴ τὸ δοξά- 

10 ζον εἰ ταὐτὸ ἄνθρωπος καὶ τὸ δοξαζόμενον, ὁκ ἔξαι ἀἄν- 
.- Ἁ - - ᾿ - 

ϑρωπος τὸ δοξάζον, ἀλλὰ τὸ δοξαζόμενον. εἰ δ᾽ ἕκαςον 
ΠΣ ᾿ δι ὃ ΄- ᾿ » "“, “᾿ Ἢ ε,2 
ἔξαι πρὸς τὸ δοξάζον, πρὸς ἀπειρα ἔξαι τῷ εἴδει τὸ δοξάζον. 
“ Ἂν τὸ ΄ “ - δ ᾿ τ ᾽ -ὝΣὝ 
ὅτι μὲν ὃν βεβαιοτάτη δόξα πασῶν τὸ μὴ εἶναι ἀληϑεῖς 

ἅμα τὰς ἀντιχειμένας φάσεις, καὶ τί συμβαίνει τοῖς ὅτω 
15 λέγουσι, καὶ διὰ τί ὅτω λέγουσι, τοσαῦτα εἰρήσϑω. ἐπεὶ 

͵ὔ .} Ω ἣ, "- 

δ᾽ ἀδύνατον τὴν ἀντίφασιν ἀληϑεύεσϑαι ἅμα κατὰ τοῦ 

αὐτῷ, φανερὸν ὅτι ὀδὲ τἀναντία ἅμα ὑπάρχειν ἐνδέχεται 
τῷ αὐτῷ. τῶν μὲν γὰρ ἐναντίων ϑάτερον ςέρησίς ἐξιν ἐχ 
ἧττον, ὀσίας δὲ ςέρησις, ἡ δὲ στέρησις ἀπόφασίς ἐςιν ἀπό τι- 

30 γος ὡρισμένα γένους. εἰ ὃν ἀδύνατον ἅμα χαταφάναι καὶ 
ἀποφάναι ἀληϑῶς, ἀδύνατον χαὶ τἀναντία ὑπάρχειν ἅμα, 

) ΣᾺ -“᾿ δ ΄ ΗΜ - ΄ « ἐς - 
ἀλλ᾽ ἢ πῇ ἄμφω, ἢ ϑάτερον μὲν πῇ ϑάτερον δὲ ἁπλῶς. 

᾿ Ἅ ΕῚ 

Φ{ως. ἀλλὰ μὴν ὁὀδὲ μεταξὺ ἀντιφάσεως ἐνδέχεται εἶναι 

80. ἀληζεῖς, οτηῖθδο εἶναι, 5. 1. 31. Ῥοβϑὲ ἀληϑῆ οοἴοῃ, 838. ροϑβὶ χρόνον 

εἰ 84. ροβῖ ἕν Ῥυποίπτα εὖ. | 81. φαώ"εται ΑἸΟχ. 
ἈΒ εἰνα : 

82. τῷ αὐτῷ ΑἸΙεχ ᾧ, 

ταυτῷ Ἵ, ταὐτῷ α5, ἑαυτῶ ΑὉ, αὐτῷ εὐ. [ 38. λόγον Τ΄. 1 ἡ μὲν --- 84. 
οὔτε οτὰ ρῃ 3. 88. ἐπαλλάξει] ἀπαλλάξει 419, ὑπάρξει α8.} 84. οὗ τί 45, 

ἴονι. οὔτοι. 1 γε οἵὰ οἱ αἰσϑήσει ροϑῖ αὐτῇ ροπῖξ ΑἸοχ. 

1011 2. λέγειν οἵὰ 7.. | 8. τούτῳ] τοῦτο α. | 4. καὶ αηΐὸ πρός τι 

οἵὰ Αδ. | 8. ἢ] ἡ 49. 9. δοξάζειν ΘΤαβ. [ 10. ἔστιν ΕΝΤΊΙαΒ. [ 11. εἰ 

δὲ καϑ' ἕκαστον 446 ΑἸεχ. [12. πρὸς ἄπειρα “1 ΑἸεχ, ἀπειρα ἑαβοῦ. [ 15. 

διὰ τί] ἂν 4. ] 16. ἅμα ἀληϑεύεσϑαι Αὐῦς. ] 19. οὐσίας δὲ στέρησις, 

ἡ δὲ στέρησις 41 («υὶ δὲ ροϑὶ οὐσίας ὁπ} ΑΙοχ 6, ἡ δὲ στέρησις οτὰ ἐαϑ8ῦ. ] 

22. μὲν οἵα “419 ΑἸοχ. ἂ 
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΄ ᾿ ΄ , -- 

ὀϑέν, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἢ φάναι ἢ ἀποφάναι ἕν χαϑ' ἑνὸς ὁτιξν. 
- -- ᾿ ν - 

δῆλον δὲ πρῶτον μὲν ὁρισαμένοις τί τὸ ἀληϑὲς καὶ υυεῦδος. “Ὁ 
Ἢ ΄ Ἁ Ἃ Ἁ ἍἋ 3 Ν τ - 

τὸ μὲν γὰρ λέγειν τὸ ὃν μὴ εἶναι ἢ τὸ μὴ ὃν εἶναι ψεῦ- 
ὃ Ἕ Ἁ δὲ ᾿ ΕΒ - - Ἀ ἢ ᾿ δ) ν - ". ϑέ ΓΩ 

ος, τὸ δὲ τὸ ὃν εἶναι καὶ τὸ μὴ ὃν μὴ εἶναι ἀληϑές, ὡςξ 
χαὶ ὁ λέγων τοῦτο εἶναι ἢ μὴ ἀληϑεύσει ἢ ψεύσεται. ἀλλ᾽ 

" ᾿ . - Ἃ » Σ Ν 

οὔτε τὸ ὃν λέγεται μὴ εἶναι ἢ εἶναι οὔτε τὸ μὴ ὄν. ἔτι 
. - , ΄ Ἁ ᾿ 

ἤτοι τὸ μεταξὺ ἔσται τῆς ἀντιφάσξως, ὥσπερ τὸ φαιὸν 30 
4 μέλανος καὶ λευχϑ, ἢ ὡς τὸ μηδέτερον ἀνϑρώπϑε καὶ ἵππϑ. 

εἰ μὲν οὖν οὕτως, ἐκ ἂν μεταβάλλοι (ἐκ μὴ ἀγαϑὲ γὰρ 
Η ᾽ ᾿ , " ͵ ᾿ ν ) ΄ - 

εἰς ἀγαϑοὸν μεταβάλλει, ἡ ἐκ τοῦὐτϑ εἰς μὴ ἀγαϑον)" νῦν 
᾿" , , Ἁ Ἃ » 2 

δ᾽ ἀεὶ φαίνεται" ὁ γάρ ἕξι μεταβολὴ ἀλλ᾽ ἢ εἰς τὰ ἀντι- 
᾽ὔ " ΡῚ ᾿ . ν ΄“ ᾿ Ε 

χείμενα καὶ μεταξύ. εἰ δ᾽ ἔξι μεταξύ, χαὶ οὕτως εἴη ἂν 80 
" ᾿ ᾿ ᾿ ων ΄, - }] ᾿ ς - 

τις εἰς λευχὸν δὰ ἐκ μὴ λευχϑ γένεσις" νῦν δ᾽ ὃχ ὁρᾶται. 1012α 
5 - ᾿ ν Ἁ ϊ- ν᾿ " δ) 

ἔτι πᾶν τὸ διανοητὸν χαὶ νοητὸν ἡ διάνοια ἢ κατάφησιν ἢ 

ἀπόφησιν" τᾶτο δ᾽ ἐξ ὁρισμδ δῆλον ὅταν ἀληϑεύῃ ἢ ψεύδη- 
ται. ὅταν μὲν ὡδὲ συνϑὴῆ φᾶσα ἢ ἀποφᾶσα, ἀληϑεύει, 
[2 ε , ,ὔ " Ἀ ’ “« -τ λ 

ὅταν δὲ ωδί, ψεύδεται. ἔτι παρὰ πάσας δεῖ εἶναν τας ὅ 
2 “΄ ΄ ε Ν Ε ἀντιφάσεις, εἰ μὴ λόγβ ἕνεχα λέγεται" ὥςε χαὶ ὅτε ἀλη- 

“ Ε] Ἀ Α ᾿) Ἀ ᾿ Α » 

ϑεύσει τιβ ὄτ᾽ ὁχ ἀληϑεύσει. χαὶ παρὰ τὸ ὃν χαὶ τὸ μὴ ὃν 
ἔσται, ὥστε χαὶ παρὰ γένεσιν χαὶ φϑορὰν μεταβολή τις 

ἔξαι. ἔτι ἐν ὅσοις γένεσιν ἡ ἀπόφασις τὸ ἐναντίον ἐπιφέ- 
Χ ) - 7 ο“ Σ, ᾿Ὶ ΕΣ 

ρει, χαὶ ἐν τότοις ἔςαι, οἷον ἐν ἀριϑμοῖς ὅτε περιττὸς οὔτε 10 
) ΙῚ ᾽ ΄ ᾽ ) Ι] ΄ - - » , - 

ὁ περιττὸς ἀριϑμός. ἀλλ᾽ ἀδύνατον" ἐκ τὸ ὁρισμδ δὲ δῆ- 
Σ » ) - τ ΄ ν 

λον. ἔτι εἰς ἄπειρον βαδιεῖται, χαὶ οὐ μόνον ἡμιόλια τὰ 

ὄντα ἔξται ἀλλὰ πλείω. πάλιν γὰρ ἔξται ἀποφῆσαι τὅτο 
Ἁ Ἁ Υ Α » “ "ἢ πρὸς τὴν φάσιν χαὶ τὴν ἀπόφασιν, καὶ τοῦτ᾽ ἔσται τι" ἡ 

Ἁ μ , - Σ ᾿ Ω Ἃ " γὰρ ὁσία ἐςί τις αὐτῷ ἄλλη. ἔτι ὅταν ἐρομένϑ εἰ λευχόν 15 
ἐςιν εἴπῃ ὅτι ἔ, ἐϑὲν ἄλλο ἀποπέφυχεν ἢ τὸ εἶναι" ἀπό- 

24. ἕν οὐχ .15.} 26. τὸ μὴ ὃν] τοῦτο ΕΒ Τίας. 1 21. τὸ ροϑΞὲ δὲ οτὰ ΕἸ. Ϊ 

καὶ τὸ] τὸ δὲ ΕΤ. 28. καὶ δ] ἐκεῖνο “150. ] τοῦτο Δ4 414] εχ ΑἸεχ Ρ. 287) 1» 

οὐαὶ ἐαβοῦ. ἰ μὴ] μὴ εἶναι 848. [ 29. λέγει Εἰ. 1 30. ἤτοι] εἴ τι 88. [ τὸ 
Ροβὲ ἤτοι δα 41, [ ἐστι 47. [ 34. ἀεὶ οτὰ Αδ. 835. καὶ μεταξύ] ἢ τὼ 

μεταξύ ἴοτι. ΑἸοχ. [ροβὲ οὕτως «44 ἣ ἀντίφασις ΑΙοχ, ἴοτι. τοῖο, εἴη ἂν 

τις] εἴη ἕν τι Α5εῖ, ἦ ἦ ἀντίφασις 44, ἡ ἀντίφασις ο. 

0124 1. μὴ] μὴ οὐ 57 α5. [ 2. καὶ] τε καὶ ΑΙοχ. [.3. ἀληϑεύει ἢ 

ψεύδεται δ8ς, ἀληϑεύῃ ἢ ψεύδεται α. [] 5. πᾶσαν δ. 6. λέγηται 48. ] 

1. καὶ παρὰ τὸ μὴ ὃν ΑἸοκ. τὸ ἀηΐε μὴ οπι Τ'. [ 8. ἔσται οτὰ ἴ. [ 9. γέ- 

ψεσις τὸ Τ΄. [ 12. τὰ ὄντα] ταῦτα 44. ] 18. ἀλλὰ καὶ πλείω 578. [ 15. 

ἔσται 8458. Ϊ μοβὶ ἄλλη ἴοτι. «44 καὶ τοῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον ΑΙεχ Ρ. 291; 29. ᾿ 

ἐρωμένου ΕἸ. ] εἰ οτὰ “4ὅ. [ 16. ὅτι οἵὰ Τ'. [ ἄλλο οτὰ «20. ἀπέφηνεν 868, 
πεβαυῖξ ὃ, ἀποφάσκει Α]οχ Ρ. 291; 1. 12. 
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᾿Ὶ ᾿ 

φασις δὲ τὸ μὴ εἶναι. ἐλήλυϑε δ᾽ ἐνίοις αὕτη ἡ δόξα 
“ ᾿ ξ " - ΄φ “ ι ΄ ᾿Ὶ 

ὠσπὲρ χαὶ ἄλλαι τῶν παραδόξων" ὅταν γὰρ λύειν μὴ 

ΥΥΜΗ ΣΟ λόγος ἐριςιχός, ἐνδόντες τῷ λόγῳ σύμφασιν ἀλη- 

ϑὲς εἶναι τὸ συλλογισϑέν. οἱ μὲν οὖν διὰ τοιαύτην αἰτίαν 
“4 ΄ Ἁ Ἁ - πὰ 

λέγθσιν, οἱ δὲ διὰ τὸ πάντων ζητεῖν λόγον. ἀρχὴ δὲ πρὸς 
[χ δ . - ᾿Ὶ ν᾿ - 

ἅπαντας τότϑς ἐξ ὁρισμδ. ὁρισμὸς δὲ γίνεται ἐκ τοῦ ση- 

μαίνειν τι ἀναγκαῖον εἶναι αὐτούς" ὁ γὰρ λόγος, οὗ τὸ 
"7 “ ᾽ - ’ 

ὀνομα σημεῖον, ὁρισμὸς γίνεται. ἔοικε δ᾽ ὁ μὲν “Ηρακλείτϑ 
΄ ᾽ν Ἂ μν, ΄ - 

λόγος, λέγων πάντα εἶναι χαὶ μὴ εἶναι, ἅπαντα ἀληϑῆ 

ποιεῖν, ὁ δ᾽ ἀϊναξαγόρθ. εἶναί τι μεταξὺ τῆς ἀντιφάσεως, 
“ - [ - ᾿ ᾿ ) 

ὡςξ: πάντα ψευδῆ" ὅταν γὰρ μιχϑῆ, ὅτ᾽ ἀγαϑὸν οὔτ᾽ οὐχ 
ὍΝ ϑὸὺ ᾿ “- “ 2 ϑὲ ᾿Ξ 72) " 9.ἐο 

ἀγαϑὸν τὸ μῖγμα, ὥστ᾽ οὐϑὲν εἰπεῖν ἀληϑές. 
͵ Ἁ ͵ -- 

Διωρισμένων δὲ τότων φανερὸν ὅτι χαὶ τὰ μοναχῶς 
Χ ᾿ ) ς 

λεγόμενα χαὶ τὰ χατὰ πάντων ἀδύνατον ὑπάρχειν, ὥσπερ 
΄. ΄ 7 - 

τινὲς λέγϑθσιν, οἱ μὲν οὐϑὲν φάσκοντες ἀληϑὲς εἶναι (οὐϑὲν 
᾿ Ἀ τ κΥ “ τὴ 

γὰρ χωλύειν φασὶν οὕτως ἅπαντα εἶναι ὥσπερ τὸ τὴν 
“ ἢ ι ΄, - ᾿ 

διάμετρον σύμμετρον εἶναι), οἱ δὲ πάντ᾽ ἀληϑῆ. σχεδὸν 
τε - . ς Χ - Ἀ 

γὰρ ὅτοι οἱ λόγοι οἱ αὐτοὶ τῷ Ἡραχλείτε᾽" ὁ γὰρ λέγων 
ὅτι πάντ᾽ ἀληϑῆ καὶ πάντα ψευδῆ, καὶ χωρλβλέγει τῶν 

λόγων ἑχάτερον τούτων, ὥστ᾽ εἴπερ ἀδύνατα ἐκεῖνα, καὶ 
ταῦτα ἀδύνατον εἶναι. ἔτι δὲ φανερῶς ἀντιφάσεις εἰσὶν 
« Ἂ 4 ἢ “ » Ξι - ) ν Ἁ ἜΞ 7 

ἃς ἐχ οἷόν τὲ ἅμα ἀληϑεῖς εἶναι. δδὲ δὴ ψευδεῖς πάσας" 
᾿ ᾽ὔ , γ ἍἋ -“. ΄ -- ᾽ ὔ 

χαίτοι δόξειέ γ᾽ ἂν μᾶλλον ἐνδέχεσϑαι ἐκ τῶν εἰρημένων. 
Ἁ ᾿] - - 

ἀλλὰ πρὸς ἅπαντας τὸς τοιότϑς λόγος αἰτεῖσθαι δεῖ, χα- 
΄ " κ ἊΣ ΄, 7 2 - , Ὰ ᾿ 

ϑάπερ ἐλέχϑη καὶ ἐν τοῖς ἐπάνω λόγοις, 8χ εἷναί τι ἢ μὴ 

εἶναι ἀλλὰ σημαίνειν τι, ὥςε ἐξ ὁρισμοῦ διαλεχτέον λα- 
ν , , δ) σ- Ἂ ΘΒ, τς , " Χ Χ 

βόντας τί σημαίνειν τὸ ψεῦδος ἢ τὸ αληϑές. εἰ δὲ μηϑὲν 
’ ᾿ -- ᾽’ 

ἄλλο ἢ τὸ ἀληϑὲς φάναι ἢ ἀποφάναι ψεῦδός ἐςξιν, ἀδύ- 

18. χαὶ αἱ ἀλλαι ΕΒΤαβ. [ γὰρ οτα 4. [. 21. λόγον ζητεῖν ΕΒ Τα. ] 

22. πιοᾶο δρισμῶν ταοᾶάο δρισμοῦ ΑΙεκ. [. 28. αὐτοὺς εἶναι Τ΄ 1 24. ἔσται 

Αὐ͵, γίνεται τοῦ πράγματος δα8. 21. ὥστε οἵὰ Αδρι ] 80. τὰ οἱκ ΕΠΤ' 

ΑὍς. [ 31. εἶναι ἀληϑές ΑἸοχ. [55. χωλύει “1. ὥσπερ] ὡς ΑΙεκ. 88. εὖ- 

ναι σύμμετρον ΑἸεχ. [ 834. οὗτοι οἱ] αὐτοῖς οἱ ΕΒ ΤΊία5, οἱ τοιοῦτοι ΑἸεκ. ] 

τῷ τοῦ Ἡρακλείτου ΔΙοχ ο, τῷ τοῦ ἡρακλείδου 4. 

40120 3. ἃς] αἵ α. [δὴ] δεῖ Εἰ. 1 πάσας οπι 7'. [ 4. γ᾽ οι 5.4 ΑἸεχ 

α8.} 5. πάντας 41ὅς.} 6. οὐχὶ ΕΒ Τ' ΑΙοχ 485. 1. δεῖ λεκτέον Τ'΄ [ λαβόντα 

4, | 8. σημαίνειν Ταὰ5. [ ὴ] καὶ Βύ, [ εἰ δὲ --- 9. ψεῦδος ἐστιν αϑοὖῦ ΑἸοχ, 

εἰ δὲ κηδὲν ἄλλο τὸ ἀληϑὲς ἢ φάναι ἢ ἀποφάναι καὶ τὸ ψεῦδος ἐστιν γ0 

Αἰόχ; Ἰἰοοῖιβ ΠΟΥ Ια5, ἀΌΡηο. πὶ βουθοπάτμι 5: εἰ δὲ μηϑὲν ἀλλο ἢ φάναι 

ἢ ἄποη ναι τὸ αἢ ηϑὲς ἢ ψεῦδός ἐστιν. ΟΠ. Ρ. 116. ᾿ 9. ἢ απο τὸ οπὶ 

Αδρ. 1 ἀποφάναι οτὰ (ὅ. 
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- - ; »- 
ψατον πάντα ψευδὴ εἶναι" ἀνάγχη γὰρ τῆς ἀντιφάσεως 10 

, ) Ἴ τ Χ ᾿ 
ϑάτερον εἶναι μόριον ἀληϑές. ἔτι εἰ πᾶν ἢ φάναι 7 ἀπο- 
φάναι ἀναγκαῖον, ἀδύνατον ἀμφότερα ψευδῆ εἶναι" ϑά- 
τερον γὰρ μέρος τῆς ἀντιφάσεως ψεῦδός ἐςξιν. συμβαίνει 
δὴ καὶ τὸ ϑρουλλόμενον πᾶσι τοῖς τοιότοις λόγοις, αὐτοὺς 

“ « λ ) μῳ 4 

ὁ ἑαυτὸς ἀναιρεῖν. ὁ μὲν γὰρ πάντα ἀληϑῆ λέγων χαὶ τὸν 10 
ἐναντίον αὑτῷ λόγον ἀληϑῆὴ ποιεῖ, ὥςξβ τὸν αὑτϑ ὁχ ἀληϑῆ 

ς εἶ , 2) ᾽ ᾿ ᾽ “Ὁ ς ’ “ 

(ὁ γαρ ἐναντίος 8 φησιν αὑτὸν ἀληϑη), ὁ δὲ πάντα ψευδῆ 

χαὶ αὐτὸς αὑτόν. ἐὰν δ᾽ ἐξαιρῶνταν ὁ μὲν τὸν ἐναντίον ὡς 
2 Ὶ λ ΄ , « ᾿ δ Δα ὧι ἘΡΡ τὰ « 2 ΄ὔ 

ὁχκ ἀληϑῆὴς μόνος ἐςίν, ὁ δὲ τὸν αὐτὸς αὑτὸ ὡς ὁ ψευδής, 

ὀϑὲν ἧττον ἀπείρες συμβαίνει αὐτοῖς αἰτεῖσϑαι λόγδς ἀλη- 30 
εἰ ν "ἃ , ᾿ ᾽ τ τῇ 

ϑεῖς χαὶ ψευδεῖς" ὃ γὰρ λέγων τὸν ἀληϑὴ λόγον ἀληϑῆ 

ἀληϑής, τῦτο δ᾽ εἰς ἄπειρον βαδιξῖται. φανερὸν δ᾽ ὅτι δ᾽ 
οἱ πάντα ἠρεμεῖν λέγοντες ἀληϑὴ λέγουσιν, οὐδ᾽ οἱ πάντα 
κινεῖσϑαι. εἰ μὲν γὰρ ἠρεμεῖ πάντα, ἀεὶ ταὐτὰ ἀληϑῆ καὶ 

'ετῇ ἦ ’ 6: ΄ « ᾿Ὶ , 

ψευδὴ ἔξαι, φαίνεται δὲ τὅτο μεταβάλλον" ὁ γὰρ λέγων 30 
. 15 Ν ᾿" ΄ - 

ποτὲ αὐτὸς ὁχ ἣν χαὶ πάλιν ἐκ ἔξται. εἰ δὲ πάντα κινεῖ- 
3 , ΕΣ "Ὁ ΄ 

ται, οὐϑὲν ἔσται ἀληϑές" πάντα ἄρα ψευδῆ. ἀλλὰ δέ- 
ἴ ) , δ Ἢ Ξ 

δειχται ὅτι ἀδύνατον. ἔτι τὸ ὃν ἀνάγκη μεταβάλλειν" ἔχ 
ι " ε ΄ ᾽ " ᾿ γῶν ͵, ) 

τίνος γὰρ εἴς τὰ ἡ μεταβολή. ἀλλὰ μὴν δὃδὲ πάντα ἠρε- 

μεῖ ἢ κινεῖται ποτέ, ἀεὶ δ᾽ οὐϑέν" ἔστι γάρ τι ὃ ἀεὶ χιγνεὶ τὰ 30 
κιγνόμενα, καὶ τὸ πρῶτον χινᾶν ἀχίνητον αὐτό. 

Δ. 
ἀρχὴ λέγεται ἡ μὲν ὅϑεν ἄν τις τοῦ πράγματος 

χινηϑείη πρῶτον, οἷον τὸ μήκδς χαὶ ὁδὲ ἐντεῦϑεν μὲν αὕτη 85 
ἀρχή, ἐξ ἐναντίας δ᾽ ἑτέρα" ἡ δὲ ὅϑεν ἂν χαλλιξα ἕχαστον 1018 

11. ἢ φάναι οὐὰ 17. | ἢ ἀποφάναι οτὰ Οὗ. | 19. μόριον 4 | συμβέ- 

βηχκε Ἐδ, | το. τὸ ΑΙ, [ 16. ἑαυτοῦ οὐκ δἼΤαΒ. [ 11. οὔ φησιν εἶναι αὖ-- 

τὸν ἀληϑὴ Τί, ὅν φησιν αὐτὸς εἶναι ἀληϑὴ ἐκεῖνός φησι μὴ εἶναι ἀληϑῆ 

“42. [ 18. αὐτοῖς 5. ᾿ αὐτὸν Α{Ὁ. | 19. οὐκ οὰ ΤΤ' Ι ἐστίν οτὰ «Ὁ. | αὖ-- 

τὸς ὦ, αὐτὸν οοαϊοο5 ἀ86. [ αὑτοῦ οπι 476. [ οὐ οτι 7'. [ 20. ἀπείρου “15. 

21. ἀληϑῆ οπι ὁ, | μοϑὲ λόγον ἀληϑῆὴ «44 προσυπακούεταν τὸ ὅτι αἀ8. 
22. Ροβϑὶ ἀληθής «44 ἐστιν ΑΙοχ. [ φανερὸν δ᾽ -- 81. αὐτὸ ἴῃ ποπηι}}15 11- 

θεῖς ἄδθοσϑο ἀἴοῖς ΑἸοχ. [ 24. πάντα καὶ ἀεὶ 41Ὁ.] ταῦτα α8. 1 “1. ἀλλὰ] 

ανὰ α. [ 28. ἔτι ἀνάγκη τὸ ὃν ΕΊΤΑΞ, ἀνάγκη γὰρ τὸ ὃν ΤΕ, 1 59. εἴς 

αι} ἔστιν Αι [] 30. ροβὶ ποτέ αά δὲ ΕἸ .15εὉ: οοἰονῖ οὐ ΑΙθχ οαὰ. [τὸ ὅτι 

Τ, τιν ἃ Α΄ 81. κινεῖται κ. ΑἹ. ] αὐτὸ] αὐτὸ ἀρχὴ λέγεται 445. ] 5.4. 

ἀρχὴ δὲ λ. Ηδ. 1 ἣ μὲν λέγεται Τά8. [ τι Αα8. 

1018α 1. δ᾽ ἡ ἑτέρα Ηδ. ] γένοιτο ἕκαστον «45ο}: οειοτὶ ἕκαστον γένοιτο. 

Αυιβίοι. τηθίαρ!ι. 64. Βοπῖι ΥοἹ]. 1. 0 
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γένοιτο, οἷον χαὶ μαϑήσεως ὁκ ἀπὸ τῇ πρώτϑ καὶ τῆς τῷ 81 

πράγματος ἀρχῆς ἐνίοτε ἀρχτέον, ἀλλ ὅϑεν ῥᾷς᾽ ἂν μά- 
ϑοι" ἡ δὲ ὅϑεν πρῶτον γίνεται ἐνυπάρχοντος, οἷον ὡς πλοίϑ 

5 τρόπις χαὶ οἰχίας ϑεμέλιος, καὶ τῶν ζῴων οἱ μὲν καρδίαν 
οἱ δὲ ἐγχέφαλον οἱ δ᾽ ὅ τι ἄν τύχωσι τοιᾶτον ὑπολαμβά- 
γουσιν" ἡ δὲ ὅϑεν γίγνεται πρῶτον μὴ ἐνυπάρχοντος χαὶ 
ὅϑεν πρῶτον ἡ κίνησις πέφυχεν ἄρχεσϑαι καὶ ἡ μεταβολή, 

οἷον τὸ τέχνον ἐκ τῷ πατρὸς χαὶ τῆς μητρὸς χαὶ ἡ μάχη 

10 ἐκ τῆς λοιδορίας" ἡ δὲ οὗ χατὰ προαίρεσιν χινεῖται τὰ 
χιγνούμενα χαὶ μεταβάλλει τὰ μεταβάλλοντα, ὥσπερ αἵ 
τὲ χατὰ πόλεις ἀρχαὶ καὶ αἱ δυναςεῖαι καὶ αἱ βασιλεῖαι 
χαὶ τυραννίδες ἀρχαὶ λέγονται, καὶ αἱ τέχναι, χαὶ τότων 

αἱ ἀρχιτεχτονιχκαὶ μάλιστα. ἔτι ὅϑεν γνωςξὸν τὸ πρᾶγμα 
1 πρῶτον χαὶ αὕτη ἀρχὴ λέγεται τῇ πράγματος, οἷον τῶν 

ἀποδείξεων αἱ ὑποϑέσεις. ἰσαχῶς δὲ χαὶ τὰ αἴτια λέχγε- 

ται πάντα γὰρ τὰ αἴτια ἀρχαί. πασῶν μὲν ἂν χοι- 
ψὸν τῶν ἀρχῶν τὸ πρῶτον εἶναι ὅϑεν ἢ ἔξιν ἢ γίγνεται ἢ 
γιγνώσχεται" τούτων δὲ αἱ μὲν ἐνυπάρχουσαί εἰσιν αἱ δὲ 

80 ἐχτός. διὸ ἥ τὸ φύσις ἀρχὴ καὶ τὸ ςοιχεῖον χαὶ ἡ διάνοια 
᾿ χαὶ ἡ προαίρεσις χαὶ ὁσία χαὶ τὸ οὗ ἕνεχα" πολλῶν γὰρ 

καὶ τοῦ γνῶναι χαὶ τῆς κινήσεως ἀρχὴ τἀγαϑὸν χαὶ τὸ 
χαλόν. 

2 α«ΐϊτιον λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ἐξ ὃ γίγνεταί τι ἐνυ- 
Ωὅ πάρχοντος, οἷον ὁ χαλχὸς τοῦ ἀνδριάντος χαὶ ὁ ἄργυρος 

τῆς φιάλης, χαὶ τὰ τούτων γένη" ἄλλον δὲ τὸ εἶδος καὶ 

τὸ παράδειγμα, τῶτο δ᾽ ἐςὶν ὁ λόγος τοῦ τί ἦν εἶναι, χαὶ 
τὰ τούτου γένη, οἷον τοῦ διὰ πασῶν τὰ δύο πρὸς ἕν καὶ 
ὅλως ὁ ἀριϑμός, χαὶ τὰ μέρη τὰ ἐν τῷ λόγῳ. ἔτι ὅϑεν ἡ 

80 ἀρχὴ τῆς μεταβολῆς ἡ πρώτη ἢ τῆς ἠρεμήσεως, οἷον ὃ 
βολεύσας αἴτιος, καὶ ὁ πατὴρ τῇ τέχνϑ, χαὶ ὅλως τὸ ποιϑν 58 

τῇ ποιδμένα χαὶ τὸ μεταβλητιχὸν τῇ μεταβάλλοντος. ἔτι 

τ. πρώτου ἩΗῦ 8. ἡ κένησις πρῶτον Τ΄ ] ἡ οτὰ 47. | 10. οὐ Τα. ] 

18. Ροβὲ τυρανγέδες Ῥυποίπιπ 80, Ροβὲ λέγονται ἀἰδιϊηρτῖν ἐ. 14. ἔτι] ἀρχὴ 

λέγεται ἔτι 415. } 15. ροβὶ καὶ «Δ γὰρ «15, μοϑὲ αὕτη «44 γὰρ 6: οοἰειῖ 

20. τὸ οτχκ Ηδ. [ ἡ «44 

ἘΛ᾽ῈῊ ΑἸεχ. 1. 21. ἢ οπὰ Εἰ. 1 απο οὐσία αἀδοπάστ νἱάοίαν ἢ εχ ΑΙοχ 

Ρ- 305, 20. ᾿ 58. καλόν ΚΕ εἰ ΑἸἹοχ: δοϊοσϊ οἱ γ9 ΑΙδχ χαχόν. | 44. αἴτιον 

δὲ λέγεται ΕἸ ΤΊία8. [] τι οτὰ Τ'΄ [ 25. ὃ ρΡοβὶ οἷον οἵὰ «Ὁ. [ 21. ὃ οπὰ “4. | 

δηΐο τοῦ ἴοντι. δἀάοηάυτη ὃ αὐτὰ Φ ΕΣ. 1 28. τούτου ΕἸ ΑΙοεχ Φ: οοιουὶ εἰ 

οἱ οτγτι. Αἰὸχ οἵὰ. | 11.18. τῶν ἀρχῶν χοινὸν “19. 

ὃ τούτων. [ 835. μεταβλητικὸν } μεταβάλλον Φ. μεταβάλλοντος] μεταβαλ-- 

λομένου ΑἸεχ εἰ Φ, ἴοτγι. τεοϊρι μά πη. 
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ὡς τὸ τέλος" τῶτο δ᾽ ἐστὲ τὸ ὃ ἕνεχα, οἷον τῷ περιπατεῖν 

ἡ ὑγίεια. διὰ τέ γὰρ περιπατεῖ; φαμέν, ἵνα ὑγιαίνῃ, καὶ 
εἰπόντες οὕτως οἰόμεϑα ἀποδεδωχέναι τὸ αἴτιον. καὶ ὅσα 380 

δὴ κινήσαντος ἄλλα μεταξὺ γίγνεται τῇ τέλους, οἷον τῆς 
ὑγιξίας ἡ ἰσχνασία ἢ ἡ κάϑαρσις ἢ τὰ φάρμαχα ἢ. τὰ 10180 
ὄργανα" πάντα γὰρ ταῦτα τοῦ τέλδς ἕνεχά ἐςξι, διαφέρει 
δὲ ἀλλήλων ὡς ὄντα τὰ μὲν ὄργανα τὰ δ᾽ ἔργα. τὰ μὲν 
ὃν αἴτια σχεδὸν τοσαυταχῶς λέγεται, συμβαίνει δὲ πολ- 
λαχῶς λεγομένων τῶν αἰτίων καὶ πολλὰ τοῦ αὐτῷ αἴτια ὕ 

εἶναι, ὁ χατὰ συμβεβηκός, οἷον τοῦ ἀνδριάντος καὶ ἡ ἀν- 
δριαντοποιικὴ καὶ ὁ χαλκός, ὁ καϑ' ἕτερόν τι ἀλλ᾽ ἣ ἀν- 
δριάς, ἀλλ᾽ ὁ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς ὕλη τὸ 
δ᾽ ὡς ὅϑεν ἡ κίνησις" χαὶ ἀλλήλων αἴτια, οἷον τὸ πονεῖν 
τῆς εὐεξίας χαὶ αὕτη τῷ πονεῖν" ἀλλ᾽ ὁ τὸν αὐτὸν τρόπον, 10 

ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς τέλος τὸ δ᾽ ὡς ἀρχὴ κινήσεως. ἔτι δὲ 

ταὐτὸ ἐνίοτε τῶν ἐναντίων ἐςίν" ὃ γὰρ παρὸν αἴτιον τοδί, 
τῦτ᾽ ἀπὸν αἰτιώμεϑα ἐνίοτε τϑ ἐναντίου, οἷον τὴν ἀπουσίαν 
τὸ χυβερνήτα τῆς τοῦ πλοίου ἀνατροπῆς, οὗ ἦν ἡ παρουσία 
αἰτία τῆς σωτηρίας. ἄμφω δέ, καὶ ἡ παρϑσία καὶ ἡ ςέρησις, 1 

αἴτια ὡς κινῦᾶντα. ἅπαντα δὲ τὰ νῦν εἰρημένα αἴτια εἰς τέτ- 

ταρας τρόπϑς πίπτει τὸς φανερωτάτϑς. τὰ μὲν γὰρ ςοιχεῖα 
τῶν συλλαβῶν χαὶ ἡ ὕλη τῶν σχευαστῶν χαὶ τὸ πῦρ 
χαὶ ἡ γῆ καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα τῶν σωμάτων, καὶ τὰ 

9 μέρη τῇ ὅλε χαὶ αἱ ὑποϑέσεις τῇ συμπεράσματος, ὡς τὸ 30 
ἐξ ὁ αἴτιά ἐξιν" τότων δὲ τὰ μὲν ὡς τὸ ὑποχείμενον, οἷον 

τὰ μέρη, τὰ δὲ ὡς τὸ τί ἦν εἶναι, τό τε ὅλον χαὶ ἡ σύν- 
ϑεσις καὶ τὸ εἶδος. τὸ δὲ σπέρμα καὶ ὁ ἰατρὸς χαὶ ὁ β6- 

λεύσας χαὶ ὅλως τὸ ποιοῦν, πάντα ὅϑεν ἡ ἀρχὴ τῆς με- 

85. καὶ --- 86. τέλους] εἴ φιαδοιηᾳιθ ἐπέογ ἐπ πιουθη8 οἵ Πποηι ηϊ6- 

ἄϊα Πιηε ἡ. 1 86. ἀλλ᾽ οὐ Τ. 
1018} 3. τὰ μὲν ἔργα τὼ δ᾽ ὄργανα Φ οἱ ἴον. ΑΙοχ. [ μὲν] μὲν ὡς Εἰα8.] 

δ᾽] δ᾽ ὡς ΕΤαΞ. 1 4. συμβ.] καὶ συμβ. Ταβ. 1 6. οὐ] καϑ' αὑτὸ καὶ οὐ 

ΑΙοχ. [ ἀνδριαντοποιητικὴ ΓΑ ΕαΘΟΦΓῚ.} τ. χαλκοὺς Τ΄ [ἢ Τ΄ 1. 9. «ηἴο 

καὶ ἀλλ. «44 ἔστι δέ τινα Φ οἱ ἴονι. ΑἸεχ. [ πονεῖν αἴτιον τῆς ΑἸ ΦΡῚ. 

12. ἐνίοτε οτὰ αὐ ΗὐοΦ εἰ ἴονι. ΑἸοχ. | Ροϑβὲ ἐστέν αἀἀ αἴτιον ΦΕΙ͂Ν. τοῦδε Φ. | 

18. ἃπίς ἀπὸν «44 χαὶ Φ. [ἀπὸν «Αδα5 ΔΙεχ Φ: οειουϊ οἱ ὃ αὐτὸ. [ 14. τῆς 

τοῦ πλοίου ἀνατροπῆς Φ, τῆς ἀνατροπῆὴς τοῦ πλοίου Ηὐα5: τοῦ πλοίου 

οὐὰ οὗ. 15. ἄμφω -- 16. κιγοῦντο οτὰ Φ. [ 15. δὲ τὸ αὐτὸ καὶ ἍΨΑΙ, 16: 

δὲ καὶ τὰ 4. [ 11. πίπτει τόπους ΦΙΦ. [ 19. καὶ ἡ γῆ οἵχ Φ. Ι γῆ καὶ 

τὸ ὕδωρ Ηὐ. ] πάντων Ηδ. ] 50. προτάσεις Η. 
δι." 



84 Δ 2. 1014{. 

-»" ᾿ ΄ ᾽ Ἁ , Ν 

η5 ταβολῆς ἢ ςάσεως. τὰ δ᾽ [ἀλλα] ὡς τὸ τέλος καὶ τἀγα- 
ν - 0}. ᾿ ΑἹ τΆ " ᾿ ΄ - 

ϑὸν τῶν ἄλλων" τὸ γὰρ ὃ ἕνεχα βέλτιξον καὶ τέλος τῶν 
" Ζ Πρ ΄ ᾿ ᾿ λιν , - ἢ ἄλλων ἐϑέλει εἶναι. διαφρερέτω δὲ μηδὲν αὐτὸ εἰπεῖν ἀγα- 

᾿ Χ ΄ . ἊΨ ᾽ μὼ Ν ϑὸν ἢ φαινόμενον ἀγαϑόν. τὰ μὲν οὖν αἴτια ταῦτα καὶ 
τοσαῦτά ἐστι τῷ εἴδει, τρόποι δὲ τῶν αἰτίων ἀριϑμῷ μέν 

80 εἰσ πολλοί, χεφαλαιόμενοι δὲ χαὶ ὅτοι ἐλάττες. λέγεται 

γὰρ αἴτια πολλαχῶς, καὶ αὐτῶν τῶν ὁμοειδῶν προτέρως 
ν [2 , "ἷ Ε “Ὁ « ᾿ " Ἁ Ἀ ς ᾿ 

χαὶ ὑφξέρως ἄλλο ἄλλου, οἷον ὑγιείας ὁ ἰατρὸς χαὶ ὁ τεχνί- 

τῆς, χαὶ τὸ διὰ πασῶν τὸ διπλάσιον χαὶ ἀριϑμός, χαὶ ἀεὶ 

τὰ περιέχοντα ὁτιδν τῶν χκαϑ' ἕχαξα. ἔτι δ᾽ ὡς τὸ συμ- 
ὩΣ ᾿ ΗΝ " ͵, , - ᾽ ΄ »" ΄ 

86 θεβθηκος χαὶ τὰ τότων γένη, οἷον ἀνδριάντος ἄλλως ΠΠΠ]ολύ- 

χλειτὸος χαὶ ἄλλως ἀνδριαντοποιός, ὅτι συμβέβηκε τῷ ἀν- 
- ᾿ -τ ᾿ ; ΄ ᾿ 

1014« δριαντοποιῷ 1Π]ολυχλείτῳ εἶναι, χαὶ τὰ περιέχοντα δὲ τὸ 
-- » ᾿ ᾽ ΄ Ὰ Βα τῇ 

συμβεβηχός, οἷον ἄνϑρωπος αἴτιος ἀνδριάντος, ἡ χαὶ ὅλως 
- [ Ἧ, «Ὁ 2 ς ᾿ " .-“ 

ζῷον, ὅτι ὁ Πολύχλειτος ἄνϑρωπος, ὁ δὲ ἄνϑρωπος ζῷον. 

ἔστι δὲ χαὶ τῶν συμβεβηκότων ἄλλα ἄλλων πορρώτερον καὶ 
ὅ ἐγγύτερον, οἷον εἰ ὁ λευχὸς χαὶ ὁ μουσιχὸς αἴτιος λέγοιτο 

- Χ ΄ :] ) Α , « Ἃ 

τοῦ ἀνδριάντος, ἀλλὰ μὴ μόνον 1Π]ολύχλειτος ἢ ἀνϑρωπος. 
λ ν ᾿ , ,ὔ Ν Ἁ 

[παρὰ] πάντα δὲ χαὶ τὰ οἰχείως λεγόμενα χαὶ τὰ χατὰ 
᾿ Ἅ, Ὶ2 Ἁ ᾽ [, ᾽ 

συμβεβηκὸς τὰ μὲν ὡς δυνάμενα λέγεται τὰ δ᾽ ὡς ἔνερ- 
γϑντα, οἷον τοῦ οἰχοδομεῖσϑαι οἰκοδόμος ἢ οἰκοδομῶν οἰἶχο- 

10 δόμος. ὁμοίως δὲ λεχϑήσεται χαὶ ἐφ᾽ ὧν αἴτια τὰ αἴτια 90 
- ᾽ , Ξ - - " Ε 7, ἈΩ 

τοῖς εἰρημένοις, οἷον τὃδε τῇ ἀνδριάντος ἢ ἀνδριάντος ἢ ὅλως 
" ’, Ἀ -Ὁ- "- δ - " ς' α [ κ τ 

εἰχόνος, καὶ χαλκϑ τῦδε ἢ γχαλχοῦ ἢ ὅλως ὕλης" καὶ ἐπὶ 

2. ρΡοβὲ στάσεως Δ ἢ κινήσεως ΦΕῚΘ. 1 ἀλλα οπι 41 ΑἸεχ οΦΓ' 

10. 1 2τ. ἐθέλειν Α1ὅ.}] αὐτὸ μηδὲν εἰπεῖν ΦΕῚ. [ μ. εἶπ. αὐτὸ ΦΈΕΝΨ. 1 εἰ- 

πεῖν} εἰπεῖν ἡ ΕΤΞεο, εἰπεῖν εἰ α. Ι 28. οὖν οπὰ 41. Ι ταῦτα καὶ οπὶ (8. 

80. λέγονται 415. ] 831. γὰρ τὰ αἴτια ΑἸοχ εὐ ΦΕΙ [ 52. ἄλλου ἀλλο Αοὸῦ 

ΦΙΡ: εοιουῖ οὐ ΑἸὸχ εὐ ΦΕΙ ἀλλο ἄλλου. 1 ὃ ηῖε ἑατρὸς οτχ ΦΈΕΝ. 1 ὃ ροϑβῖ 

χαὶ α4ἀ 429: ξοἴοῦὶ οὐ Φ ὁπ. Ι 38. ἀητὸ ἀριϑμὸς ἴονττ. ἀἀδοπάμππι ὁ ἐχ Φ Τ᾽ 

10.} 84. ὅτιοῦν τῶν] πρὸς τὸ ΔΑΙοχ εὐ ΦΕΙ, πρὸς τῷ ΦΕ. 1 ἕκαστον «4. 

85. τὰ] διὰ α. [ 35. εἰ 36. ἄλλως] ἄλλος α58. 

1014 1. ἀπῖς Πολ. 4414 τὸ Φ. [ 2. οἷον εἰ ἀνϑ. α. ἀνδ. εἴη, ἢ Φ. 

ἢ] εἴη ἢ “156. ] καὶ οτὰ ἐφ. 1 8. ὅτι --- ζῷον οτὰ Φ. [ 4. ἀλλα 415 ΑΙεχ Φ: 

νυϊσο ἄλλο. [ πορρώτερον καὶ ἐγγύτερον ΕΗ Φ, πορρώτερα καὶ ἐγγύτερα 

Α4 ες, πορρωτέρω καὶ ἐγγυτέρω ἴοτι. ΑΙεχ, πρότερον καὶ ἐγγύτερον ὃ. 1 5. λέ- 

γοιτο] οἴοιτο “4. ] 6. ἀλλὰ -- ἄνϑρωπος οτὰ Φ. [ 1. παρὰ αἀδβοῦφῖ, οπι 

ΦΕΡΕ οἱ ἴοτι. ΑἸοχ. ᾿ τὰ δηΐο χατὼ οτὰ 7'. [ 8. ἀπίε τὼ μὲν σοτασαα αϑοῦ. 

9. οἷον τὸ τοῦ «46. | μοϑι οἰκοδομεῖσθαι «44 οἰκίαν ΦΕῚ. το. ρεῖας αἴτια 

οπὰ 48. 11. ταῖς α.  τουδὲ ΦΈΕ. ἢ ἀνδριάντος Εἰ εἰ Φ, ἣ ἀνδριάντος αϑοὐ.] 

ἢ καὶ ὅλως ΦΕῚΝ.] ι5. καὶ] ἡ ΕΤΊα5. 1 ἢ χαλκοῦ Εἶφ, ἡ χαλκοὺ αϑδοῦ. 
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τῶν συμβεβηκότων ὡσαύτως. ἔτι δὲ συμπλεχόμενα καὶ 
ταῦτα χἀκεῖνα λεχϑήσεται, οἷον ὁ Πολύκλειτος οὐδὲ ἀν- 
δριαντοποιός, ἀλλὰ Πολύχλειτος ἀνδριαντοποιός. ἀλλ᾽ 

ὅμως ἅπαντά γε ταῦτ᾽ ἐςὶ τὸ μὲν πλῆϑος ἕξ, λεγόμενα 

δὲ διχῶς" ἢ γὰρ ὡς τὸ καϑ' ἕχαςξον, ἢ ὡς τὸ γένος αὐτὸ, 

ἢ ὡς τὸ συμβεβηκός, ἢ ὡς τὸ γένος τῇ συμβεβηχότος, ἢ 

ὡς συμπλεχόμενα ταῦτα, ἢ ἁπλῶς λεγόμενα, πάντα δὲ ἢ ὡς 

ἐνεργῶντα ἢ χατὰ δύναμιν. διαφέρει δὲ τοσοῦτον, ὅτι τὰ 

μὲν ἐνεργῶντα χαὶ τὰ χαϑ' ἕχαξςον ἅμα ἔξει χαὶ ἐκ ἔςιν 
[αὐτά τε] καὶ ὧν αἴτια, οἷον ὅδε ὁ ἰατρεύων τῷδε τῷ ὑγια- 
ζομένῳ, χαὶ ὅδε ὁ οἰχοδόμος τῷδε τῷ οἰκοδομουμένῳ, τὰ 
δὲ χατὰ δύναμιν ἐκ ἀεί" φϑείρεταν γὰρ ἐχ ἅμα ἡ οἰκία 
χαὶ ὁ οἰχοδόμος. 

“Στοιχεῖον λέγεται ἐξ οὗ σύγχειται πρώτου ἐνυπάρ- 

χοντος, ἀδιαιρέτου τῷ εἴδει εἰς ἕτερον εἶδος, οἷον φωνῆς 

στοιχεῖα ἐξ ὧν σύγκειται ἡ φωνὴ χαὶ εἰς ἃ διαιρεῖται 
ἔσχατα, ἐχεῖνα δὲ μηκέτ᾽ εἰς ἄλλας φωνὰς ἑτέρας τῷ 
εἴδει αὐτῶν, ἀλλὰ χἂν διαιρῆται, τὰ μόρια ὁμοειδῆ, οἷον 
ὕδατος τὸ μόριον ὕδωρ, ἀλλ᾽ ὁ τῆς συλλαβῆς. ὁμοίως δὲ 

καὶ τὰ τῶν σωμάτων ςοιχεῖα λέγδσιν οἱ λέγοντες, εἰς ἃ 
διαιρεῖται τὰ σώματα ἔσχατα, ἐχεῖνα δὲ μηκχέτ᾽ εἰς ἄλλα 

εἴδει διαφέροντα" χαὶ εἴτε ἕν εἴτε πλείω τὰ τοιαῦτα, 

ταῦτα στοιχεῖα λέγουσιν. παραπλησίως δὲ καὶ τὰ τῶν 

διαγραμμάτων στοιχεῖα λέγεται, χαὶ ὅλως τὰ τῶν ἀπο- 
δείξεων" αἱ γὰρ πρῶται ἀποδείξεις καὶ ἐν πλείοσιν ἀπο- 
δείξεσιν ἐνυπάρχϑσαι, αὗται ςοιχεῖα τῶν ἀποδείξεων λέ- 
γονται" εἰσὶ δὲ τοιοῦτοι συλλογισμοὶ οἱ πρῶτοι ἐκ τῶν 
τριῶν δι’ ἑνὸς μέσθ. χαὶ μεταφέροντες δὲ ςοιχεῖον καλὅ- 

σιν ἐντεῦϑεν, ὃ ἂν ἕν ὃν χαὶ μικρὸν ἐπὶ πολλὰ ἢ χρήσι- 
μον. διὸ χαὶ τὸ μιχρὸν χαὶ ἁπλοῦν καὶ ἀδιαίρετον στοι- 

18. καὶ δηϊ6 ταῦτα οτὰ 48. 15. ἀλλὰ Πολ. ἄνδρ. οτὰ 7'. [ 16. γε οτὰ 

ΑΙεχ εἰ Φ. [ 1τ. ἢ ὡς τὸ γ. αὐτοῦ οα ΕἼΤ. [ αὐτοῦ οτχὰ Φ. [ 19. ἢ ὡς 

ἁπλῶς Φ. | πάντα δὲ ἢ Φ οἷ ἴοτι. ΑΙεχ Ρ. 312, 22, πάντα δὲ ὡς 44, ἔτι 

ὡς ἐαβεὺ. [ 20. ἢ κ- δύναμιν αἋ8 ροπιηΐ ροβὲ 19. ταῦτα. [ 22. αὐτὰ τὲ οἵ 

«Α4Ὁ ΑἸεχ οᾧ. [ ρμοβὲ αὐτά τε «44 ἐστι α5.} ὃ οτὰ 4. 28. τὸ Τ᾿] 21. εἰς 

ἕτερον εἶδος οτὴ ΑΙοχ, 5οἀ ἀδιαιρέτου τ. ε. εἰς ἕτερον εἶδος οἱ ἀδιαιρέτου 

εἰς τὸ αὐτὸ εἶδος γ9 ΑΙοχ. 28. διαιρεῦ ΚΕ". [ 30. ρΡοβὲ αὐτῶν ραποίαιμα ὦ. | 

καν] ἂν χαὶ 47. [34: διαφέροντα σώματα καὶ ΕἸ Τία8. [ εἴτε ἕν οπι 8. 

1014ὺ ,. δὲ οἱ τοιοῦτοι 7΄. | ἐκ οτα ΑΙοχ. [ 3. τριῶν] τριῶν μέσων 419 
οἴ γρ ΑἸαχ. 
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χεῖον λέγεται. ὅϑεν ἐλήλυϑε τὰ μάλιξτα καϑόλε ςοιχεῖα 
εἶναι, ὅτι ἕχαςον αὐτῶν ἕν ὃν χαὶ ἁπλᾶν ἐν πολλοῖς ὑπάρ- 
χει ἢ πᾶσιν ἢ ὅτι πλείςξοις" χαὶ τὸ ἕν χαὶ τὴν στι- 
γμὴν ἀρχάς τισι δοκεῖ εἶναι. ἐπεὶ ὧν τὰ χαλόμενα γένη 

10 χαϑόλθ καὶ ἀδιαίρετα (εἷς γάρ ἐξι λόγος αὐτῶν), ςοιχεῖα 
τὰ γένη λέγουσί τινες, χαὶ μᾶλλον ἢ τὴν διαφοράν, ὅτι 
χκαϑόλου μᾶλλον τὸ γένος" ᾧ μὲν γὰρ ἡ διαφορὰ ὑπάρ- 
χει, χαὶ τὸ γένος ἀχολουϑεῖ, ᾧ δὲ τὸ γένος, οὐ παντὶ ἡ 

διαφορά. ἁπάντων δὲ κοινὸν τὸ εἶναι ςοιχεῖον ἑκάξου τὸ 

15 πρῶτον ἐνυπάρχον ἑχάξῳ. 
Δ φύσις λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ἡ τῶν φυομένων γέ- 

γεσις, οἷον εἴ τις ἐπεχτείνας λέγοι τὸ υ, ἕνα δὲ ἐξ ὃ φύε- 

ται πρώτου τὸ φυόμενον ἐνυπάρχοντος" ἔτι ὅϑεν ἡ κίνησις 
ἡ πρώτη ἐν ἑχάστῳ τῶν φύσει ὄντων ἐν αὐτῷ ἡ αὐτὸ 

50 ὑπάρχϑι. φύεσϑαι δὲ λέγεται ὅσα αὔξησιν ἔχει δι᾿ ἑτέρϑ 
τῷ ἅπτεσϑαι καὶ συμπεφυχέναι ἢ προσπεφυχέναι ὥσπερ 

τὰ ἔμβρυα. διαφέρει δὲ σύμφυσις ἁφῆς" ἔνϑα μὲν γὰρ 

ὀϑὲν παρὰ τὴν ἁφὴν ἕτερον ἀνάγχη εἶναι, ἐν δὲ τοῖς συμ- 
πεφυχόσιν ἔστι τι ἕν τὸ αὐτὸ ἐν ἀμφοῖν, ὃ ποιεῖ ἀντὶ τῷ 

25 ἅπτεσϑαι συμπεφρυχέναι χαὶ εἶναι ἕν χατὰ τὸ συνεχὲς καὶ 
ποσόν, ἀλλὰ μὴ κατὰ τὸ ποιόν. ἔτι δὲ φύσις λέγεται 95 
ἐξ οὗ πρώτο ἢ ἔςιν ἢ γίγνεταί τι τῶν φύσει ὄντων, ἀρυ- 
ϑμίςε ὄντος χαὶ ἀμεταβλήτβ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς αὑτϑ, 

οἷον ἀνδριάντος χαὶ τῶν σχευῶν τῶν χαλχῶν ὁ χαλκὸς ἡ 

80 φύσις λέγεται, τῶν δὲ ξυλίνων ξύλον" ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ 
τῶν ἄλλων. ἐκ τότων γάρ ἔξιν ἕχαςον διασωζομένης τῆς 
πρώτης ὕλης" τῶῦτον γὰρ τὸν τρόπον καὶ τῶν φύσει ὄντων 

τὰ στοιχεῖά φασιν εἶναι φύσιν, οἱ μὲν πῦρ οἱ δὲ γῆν οἱ 

δ᾽ ἀέρα οἱ δ᾽ ὕδωρ οἱ δ᾽ ἄλλο τι τοιδτον λέγοντες, οἱ δ᾽ 
8ὅ ἔνια τότων, οἱ δὲ πάντα ταῦτα. ἔτι δ᾽ ἄλλον τρύπον λέ- 

γεται ἡ φύσις ἡ τῶν φύσει ὄντων ἐσία, οἷον οἱ λέγοντες 

τὴν φύσιν εἶναι τὴν πρώτην σύνϑεσιν, ὥσπερ ᾿Εμπεδοκλῆς 

8. ἢ τοῖς πλείστοις ΑἸοχ. [αἀπίο καὶ τὸ αἀὰ διὸ “4279εὉ: σοἰον! οὲ ΑἸὸχ οαα. 

9. ἀρχὰς καὶ στοιχεῖα τισι ΑἸΙοχ. [ δοκεῖν Εἰ. 1 10. εἷς] οὐ 41 ΑΙοχ ς. | 

11. τῶῦὲς εἶναν χαὶ 41, 12. γὰρ οἵα 7. [ 16. φύσις δὲ λέγεται Εἰαξ, φύ- 

δὶς μὲν λέγεται Τ. [1τ. 0] γ Τ΄ { 18. πρώτου σον ΕἸ εἰ ἔοτε. ΑἸοχ: οο- 

τον οἱ οὗ πρῶτον. 1 φαινόμενον Τ΄ 1 19. ἡ αὐτῷ Εν: δοιουῖ δὲ Αἰεχ ἡ 

αὐτὸ, οἴ. ΟΡ 5. Ρ. 185. [.21. συμιπεφυκέναν 1) οτὰ 4ὅ. [.283. περὶ Ὑ΄. 26. 

δὲ οπὰ 47. 28. ἑαυτοῦ ΕἼΤΩΒ. [.29. χαλκικῶν α8.} 836. ὄντων φύσει Ηὖ.] 

8τ. ὥσπερ} ἢ ὥσπερ Εἰ 4δϊο. 
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λέγει ὅτι «φύσις ὀϑενός ἐςιν ἐόντων, ἀλλὰ μόνον μῖξίς τὲ 101ὅα 
διάλλαξίς τὸ μιγέντων ἐςί, φύσις δ᾽ ἐπὶ τοῖς ὀνομάζεται 
ἀνϑρώποισιν.» διὸ καὶ ὅσα φύσει ἐστὶν ἢ γίγνεται, ἤδη 
ὑπάρχοντος ἐξ οὗ πέφυχε γίγνεσθαι ἢ εἶναι, ὄπω φαμὲν 
τὴν φύσιν ἔχειν, ἂν μὴ ἔχη τὸ εἶδος χαὶ τὴν μορφήν. ὃ 
φύσει μὲν ὃν τὸ ἐξ ἀμφοτέρων τότων ἐςίν, οἷον τὰ ζῷα 
καὶ τὰ μόρια αὐτῶν" φύσις δὲ ἢ τε πρώτη ὕλη, καὶ αὕτη 

διχῶς, ἢ ἡ πρὸς αὐτὸ πρώτη ἢ ἡ ὅλως πρώτη (οἷον τῶν 
χαλχῶν ἔργων πρὸς αὐτὰ μὲν πρῶτος ὁ χαλκός, ὅλως δ᾽ 
ἴσως ὕδωρ, εἰ πάντα τὰ τηχτὰ ὕδωρ), χαὶ τὸ εἶδος χαὶ ἡ 10 
οἰσία, τοῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ τέλος τῆς γενέσεως. μεταφορᾷ δ᾽ 

ἤδη καὶ ὅλως πᾶσα σία φύσις λέγεται διὰ ταύτην, ὅτι 
καὶ ἡ φύσις ὁσία τίς ἐςξιν. ἐκ δὴ τῶν εἰρημένων ἡ πρώτῃ 
φύσις καὶ κυρίως λεγομένη ἐστὶν ἡ οὐσία ἡ τῶν ἐχόντων 
ἀρχὴν κινήσεως ἐν αὑτοῖς ἡ αὐτά" ἡ γὰρ ὕλη τῷ ταύτης τ10 
δεχτικὴ εἶναι λέγεται φύσις, καὶ αἱ γενέσεις καὶ τὸ φύε- 

8 σϑαι τῷ ἀπὸ ταύτης εἶναι κινήσεις. χαὶ ἡ ἀρχὴ τῆς κινής- 
σεως τῶν φύσει ὄντων αὕτη ἐςξὶν ἐνυπάρχϑσά πως ἢ δὺυ- 

γνάμει 1) ἐντελεχείᾳψ. 
ὅ ἀναγκαῖον λέγεται, οὗ ἄνευ οὐχ ἐνδέχεται ζῆν ὡς 20 
συναιτίου, οἷον τὸ ἀναπγεῖν χαὶ ἡ τροφὴ τῷ ζῴῳ ἀναγ- 
χαῖον: ἀδύνατον γὰρ ἄνευ τούτων εἶναι. χαὶ ὧν ἄνευ τὸ 
ἀγαϑὸν μὴ ἐνδέχεται 2) εἶναι 1) γενέσϑαι, ἢ τὸ κακὸν ἀπο- 
βαλεῖν ἢ ςερηϑῆναι, οἷον τὸ πιεῖν τὸ φάρμακον ἀναγκαῖον 
ἵνα μὴ κάμνῃ, καὶ τὸ πλεῦσαι εἰς Αἴγιναν ἵν᾽ ἀπολάβῃ 5 
τὰ χρήματα. ἔτι τὸ βίαιον καὶ ἡ βία" τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ 
παρὰ τὴν ὁρμὴν χαὶ τὴν προαίρεσιν ἐμποδίζον χαὶ χωλυτικόν. 
τὸ γὰρ βίαιον ἀναγχαῖον λέγεται, διὸ καὶ λυπηρόν, ὥσπερ 
καὶ ύὔηνός φησι «πᾶν γὰρ ἀναγκαῖον πρᾶγμ᾽, ἀνιαρὸν 
ἔφυ.» χαὶ ἡ βία ἀνάγκη τις, ὥσπερ καὶ ὡΦοφοκλῆς λέγει 30 
«ἀλλ᾽ ἡ βία μὲ ταῦτ᾽ ἀναγχάζει ποιεῖν.» χαὶ δοχεῖ ἡ 

οι 

101ὅα 1. ὄντων α8.} 2. τὲ ροϑβὶ διάλλ. οτὰχ «16. [ ἐστὶ καὶ φύσις 44ὅ.] 

τοῖς Π1.4Ὁ: ςοἰοτὶ τοῖς δ΄, [ 8. ἐστι φύσει Τ'΄ 1 5. ἐὼν 41Ὁ.} τ. ἢ τε] παθο ὁ. ] 
8. ἢ Ῥοβὲ διχῶς εἰ ἡ ἀπίος ὅλως οτὰ 416. [ ἢ ἡ ὅλως πρώτη οτὰ 48.} τ. τού-- 

του Τ΄ | μεταφορὰ Αϑαᾳ.] 14. ἢ απῖὸ οὐσία οἵα ΑΙεχ. [ 16. λέγεται εἰναν 

α8. 1 καὶ γένεσις 4, Ι τῶ ΤΑ. ] 1τ. εἶναι κένησις 41΄.} 18. ἡ αὐτὴ ΑὉ.} 

19. ἐνεργείᾳ ΑΙοχ. | 40. τὴν] εἶναι ἴοντι. ΑΙοχ. | 28. ἢ τὸ 415 ΑἸὸχ; εοιον 

οἱ εὖ ἤ τι. ] 25. ἵνα μὴ ἀποβάλη Τ', οἱ οχμιῖδδο ἵἕνω αϑ..} 21. τὴν ροϑὶ καὺ 
οἷα Αδρ. 1 30. λέγει οἵα Τ' 
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γ »Ἥ ᾽ ὦ "»"» "»"- 

ἀνάγχη ἀμετάπειστόν τι εἶναι, ὀρϑῶς" ἐναντίον γὰρ τῇ 
. ᾿ ; ΄, κ᾿ ι ᾿ " 

χατὰ τὴν προαίρεσιν χινήσει χαὶ κατὰ τὸν λογισμόν. ἔτι 
᾿ λ ᾽ "7 Ε] τὰ [ν 

τὸ μὴ ἐνδεχόμενον ἄλλως ἔχειν ἀναγκαῖόν φαμὲν οὕτως 
Ψψ,. ἃ ᾿ - Ἁ ᾽ “ Χ Ἔ Ὺ , 

8ὅ ἔχειν. χαὶ χατὰ τῦτο τὸ ἀναγχαῖον χαὶ ταλλὰ λέγεταί 

1015 

πως ἅπαντα ἀναγχαῖα" τό τε γὰρ βίαιον ἀναγχαῖον λέ- 
γεται ἢ ποιεῖν ἢ πάσχειν τότε, ὅταν μὴ ἐνδέχηται κατὰ 
τὴν ὁρμὴν διὰ τὸ βιαζόμενον, ὡς ταύτην ἀνάγχην οὖσαν, 

δι ἣν μὴ ἐνδέχεται ἄλλως" χαὶ ἐπὶ τῶν συναιτίων τοῦ 
ζῆν χαὶ τῇ ἀγαϑ8 ὡσαύτως" ὅταν γὰρ μὴ ἐνδέχηται ἔνϑα 

ὅ μὲν τὸ ἀγαϑὸν ἔνϑα δὲ τὸ ζῆν καὶ τὸ εἶναι ἄνευ τινῶν, 

10 

15 

0 

“0 

ταῦτα ἀναγχαῖα χαὶ ἡ αἰτία ἀνάγχη τίς ἐςιν αὕτη. ἔτι 
ἡ ἀπόδειξις τῶν ἀναγκαίων, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται ἄλλως 

ἔχειν, εἰ ἀποδέδειχται ἁπλῶς" τότου δ᾽ αἴτια τὰ πρῶτα, 

εἰ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν ἐξ ὧν ὁ συλλογισμός. τῶν μὲν 

δὴ ἕτερον αἴτιον τοῦ ἀναγκαῖα εἶναι, τῶν δὲ οὐϑέν, ἀλλὰ 
διὰ ταῦτα ἕτερά ἐστιν ἐξ ἀνάγκης. ὥστε τὸ πρῶτον χαὶ 

κυρίως ἀναγκαῖον τὸ ἁπλᾶν ἐςίν" τῦτο γὰρ ὃχκ ἐνδέχεται 
πλεοναχῶς ἔχειν, ὥστ᾽ οὐδὲ ἄλλως καὶ ἄλλως: ἤδη γὰρ 
πλεοναχῶς ἂν ἔχοι. εἰ ἄρα ἐστὶν ἄττα ἀΐδια καὶ ἀχί- 
γητα, ὀϑὲν ἐχείνοις ἐςὶ βίαιον ἐδὲ παρὰ φύσιν. 

Ἣν λέγεται τὸ μὲν χατὰ συμβεβηκός, τὸ δὲ χαϑ' 
αὑτό" κατὰ συμβεβηκὸς μὲν οἷον Κορίσχος καὶ τὸ μϑσι- 
χὸν καὶ Κορίσχος μεσιχός" ταὐτὸ γὰρ εἰπεῖν Κορίσχος χαὶ 
τὸ μϑσιχόν, χαὶ Κορίσκος μεσιχός, χαὶ τὸ μοιχὸν καὶ τὸ 
δίχαιον, χαὶ μϑσιχὸς χαὶ δίκαιος Κορίσκος" πάντα γὰρ ταῦτα 

ἕν λέγεται χατὰ συμβεβηκός, τὸ μὲν δίχαιον χαὶ τὸ μ8- 
σιχόν, ὅτι μιᾷ ὀσίᾳ συμβέβηκεν, τὸ δὲ μουσιχὸν χαὶ Κο- 
οίσχος, ὅτι ϑάτερον ϑατέρῳ συμβέβηκεν. ὁμοίως δὲ τρόπον 
τινὰ χαὶ ὁ μεσιχὸς Κορίσκος τῷ Κορίσχῳ ἕν, ὅτε ϑάτερον 

88. τὴν οτχ Τ΄ [ χαὶ τῇ κατὰ ΑΙοχ. [ 84. ἔχειν οὕτως 48. ] 836. ἀναγ- 

καῖϊα} ἀναγκαῖον Τ} | βίαιον οτὰ ὃ. | ἀναγκαῖον οΠὶ ϑ. 

1016 2. ὥστ᾽ αὐτὴν Τ΄ [ 4. ζῆν] εἶναι ἴοτι. ΑΙοχ. [ ἐνδέχεται αὐ. | 

5. καὶ τὸ ἴοτ. οτωϊποπάπτα. [ 6. αὐτῆς «4Ὁ. 8. ἁπλῶς] 8ἱηιογ ἐ. 1 9. εἰ] 

ἃ ἀ8.} 10. δι ἕτερον αἴτιον τὸ ἀναγκαῖον .45.} 14. ἀρα] γὰρ «45. 1 ἀττα 

καὶ ἀΐδια καὶ «“1ὅ..} 15. οὐδ᾽ ἐν ΕἸ, πἰλιϊ ἐν οἷβ ἡ. [ το. ἕν] τὸ ἕν 1, ] τὸ 

ὲ --- ττ. μὲν ΟἿὰ Α᾽ᾳ5. Ι 18. Κορίσκος] ὃ χορίσχος α8, κορίσκος καὶ 

Αι] ταὐτὸ --- τ9. μουσικός" καὶ οτὰ «45. 19. πίε καὺ Κορ. ἀ44ς ἕν 6χ 

ΑἸΙακ. Κορίσκος καὶ μουσικός (8. | 20. μουσικὸς καὶ δίκαιος Καὶ. ΑἸεχ: εο- 

ἴοῦῖ οἱ μουσικὸς δίκαιος 1. [ δίκαιος οπχ 4ὅ. [. 21. τὸ μὲν γὰρ ὃ. ἀ8.] 

22. τὸ -- 28. συμβέβηκεν οτὰ ΕἸ. 
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τῶν μορίων ϑατέρῳ συμβέβηκε τῶν ἐν τῷ λόγῳ, οἷον τὸ 25 
μϑοσιχὸν τῷ Κορίσχῳ, καὶ ὁ μεσιχὸς Κορίσκος δικαίῳ Κο- 
οἰσχῳ, ὅτι ἑχατέρου μέρος τῷ αὐτῷ ἑνὶ συμβέβηκεν ἕν. 

ὡσαύτως δὲ κἂν ἐπὶ γένδς χἂν ἐπὶ τῶν χαϑόλδ τινὸς ὀνο- 

μάτων λέγηται τὸ συμβεβηκός, οἷον ὅτι ἄνϑρωπος τὸ αὐτὸ 
καὶ μϑσιχὸς ἄνϑρωπος" ἢ γὰρ ὅτι τῷ ἀνθρώπῳ μιᾷ οὔση 
ὀσίᾳ συμβέβηχε τὸ μεσικόν, ἢ ὅτι ἄμφω τῶν χαϑ'᾽ ἕχα- 
στόν τινι συμβέβηχεν, οἷον Κορίσχῳ. πλὴν οὐ τὸν αὐτὸν 
τρόπον ἄμφω ὑπάρχει, ἀλλὰ τὸ μὲν ἴσως ὡς γένος χαὶ 
ἐν τῇ ἐσίᾳ, τὸ δὲ ὡς ἕξις ἢ πάϑος τῆς οὐσίας. ὅσα μὲν 

ἂν χατὰ συμβεβηκὸς λέγεται ἕν, τὅτον τὸν τρόπον λέγε- 

ται. τῶν δὲ καϑ' ἑαυτὰ ἕν λεγομένων τὰ μὲν λέγεται τῷ 
συνεχῆ εἶναι, οἷον φάχελλος δεσμῷ καὶ ξύλα κόλλῃ, 

χαὶ γραμμὴ κἂν κεχαμμένη ἢ, συνεχὴς δέ, μία λέγεται, 
ὥσπερ καὶ τῶν μερῶν ἕχαστον, οἷον σχέλος χαὶ βραχίων. 
αὐτῶν δὲ τούτων μᾶλλον ἕν τὰ φύσει συνεχῆ ἢ τέχνη. 
συνεχὲς δὲ λέγεται, οὗ κίνησις μία χαϑ' αὑτὸ χαὶ μὴ οἷόν 
τε ἄλλως" μία δ᾽ ὃ ἀδιαίρετος, ἀδιαίρετος δὲ κατὰ χρόνον. 

χκαϑ' αὑτὰ δὲ συνεχῆ ὅσα μὴ ἁφῇ ἕν" εἰ γὰρ ϑείης ἁπτό- 
μδνα ἀλλήλων ξύλα, ὁ φήσεις ταῦτα εἶναν ἕν οὔτε ξύλον 
ὅτε σῶμα ὅτ᾽ ἄλλο συνεχὲς οὐϑέν. τά τε δὴ ὅλως συνεχῆ 
ἕν λέγεται, κἂν ἔχῃ κάμψιν, καὶ ἔτι μᾶλλον τὰ μὴ ἔχοντα 
χάμιμιν, οἷον κνήμη ἢ μηρὸς σκέλος, ὅτι ἐνδέχεται μὴ μίαν 
εἶναι τὴν χίνησιν τῇ σχέλες. χαὶ ἡ εὐϑεῖα τῆς κεχαμμένης 

μᾶλλον ἕν. τὴν δὲ χεκαμμένην χαὶ ἔχουσαν γῶν χαὶ 

μίαν χαὶ ὁ μίαν λέγομεν, ὅτι ἐνδέχεται καὶ μὴ ἅμα τὴν 

χίνησιν αὐτῆς εἶναι χαὶ ἅμα" τῆς δ᾽ εὐθείας ἀεὶ ἅμα, καὶ 

οὐϑὲν μόριον ἔχον μέγεϑος τὸ μὲν ἠρεμεῖ τὸ δὲ κινεῖται, 

ὥσπερ τῆς χεχαμμένης. ἔτι ἄλλον τρόπον ἕν λέγεται τῷ 

τὸ ὑποχείμενον τῷ εἴδει εἶναι ἀδιάφορον. ἀδιάφορα δ᾽ ὧν 

21. μέρους ΤΑ. } τῷ οτὰ Τ' [ ἕν οι “4176, ροϑὲ ἕν αδὰ οὐδὲν γὰρ δια-- 

φέρει ἢ Κορίσκω τὸ μουσικὸν συμβεβηκέναι ΕἸ Τία8, οἱ ρταοίοσοα ἣν ἐκείνω 

τοῦτο α, ἢ ἐκείνῳ τοῦτο ἐδ, 56 παὸς οπηπῖα οἵα Αἰοχ. 1 28. τῶν] τοῦ Τάαϑ. | 

29. ὅτι ὃ ἄνϑρ. Αὐ. ] 30. ὅτε α. [ τῶν ἀνθρώπων Τ' 1 38. ὑπάρχειν α.] 

84. ὡς οἵη 7΄. [ 85. ἕν ροβὲ αἰϊουθιτη λέγεται μοπαπὶ 48. 
04θα 1. φάκελος ΕἼα5, σφάκελλος χὸ͵ [.2. κεχλασμένη Ηὐὖ, κεχομί-- 

μένη α. ] 8. οἷον «ἀἀ “44. [ 5. ἀηΐο κίνησις αἀδεπάπμηι νἱάοίτη: ἦ οχ α8 οἱ 

ΑἸοχ Ρ. 823, 1. 10; οἴ, 412. 14. 1,1. 10624 21. 6. οὗ ἀδ.] φιαο ἐπάϊυ. ἐ.] 
κατὰ τὸν χρόνον Η ΑἸοχ. [ 15. .αἀεὶ] δεῖ 4. 16. οὐϑὲν] οὐδὲ α.} 11. ἕν 

οὐχ ΕἼ. 1 18. ἀδιάφορον ΕΒ). [ ἀδιάφορα δ᾽ οτὰ «46. 
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ἀδιαίρετον τὸ εἶδος χατὰ τὴν αἴσϑησιν" τὸ δ᾽ ὑποχείμενον 
ἢ τὸ πρῶτον ἢ τὸ τελευταῖον πρὸς τὸ τέλος. χαὶ γὰρ οἶνος 
εἷς λέγεται καὶ ὕδωρ ἕν, ἧ ἀδιαίρετον κατὰ τὸ εἶδος" καὶ 

οἱ χυμοὶ πάντες λέγονται ἕν, οἷον ἔλαιον οἶνος καὶ τὰ τηχτά, 
ὅτι πάντων τὸ ἔσχατον ὑποκείμενον τὸ αὐτό" ὕδωρ γὰρ ἢ 
ὙΣΑ 7 -Σ) ᾿ ᾿ 2. ἃ ᾿ ΩΝ ν ᾿ Ἁ 

ἀὴρ παντὰ ταῦτ ἐστίν. λέγεται δ᾽ ἕν χαὶ ὧν τὸ γένος ὃν 96 

διαφέρον ταῖς ἀντιχειμέναις διαφοραῖς. καὶ ταῦτα λέγεται 

ἕν πάντα, ὅτι τὸ γένος ἕν τὸ ὑποχείμενον ταῖς διαφοραῖς, 
οἷον ἵππος ἄνϑρωπος χύων ἕν τι, ὅτι πάντα ζῷα, χαὶ τρό- 

πον δὴ παραπλήσιον, ὥσπερ ἡ ὕλη μία. ταῦτα δὲ ὁτὲ 
μὲν ὅτως ἕν λέγεται, ὁτὲ δὲ τὸ ἄνω γένος [ὃ] ταὐτὸν λέγε- 

ται, ἂν ἢ τελευταῖα τῷ γένος εἴδη, τὸ ἀνωτέρω τότων, οἷον 
τὸ ἰσοσχελὲς χαὶ τὸ ἰσόπλευρον ταὐτὸ χαὶ ἕν σχῆμα, ὅτι 
ἄμφω τρίγωνα" τρίγωνα δ᾽ οὐ ταὐτώ. ἔτι δὲ ἕν λέγεται 
ὅσων ὁ λόγος ὁ τὸ τί ἣν εἶναι λέγων ἀδιαίρετος πρὸς ἄλλον 
τὸν δηλᾶντα τί ἣν εἶναι τὸ πρᾶγμα" αὐτὸς γὰρ χαϑ' αὑτὸν 
πᾶς λόγος διαιρετός. ὅτω γὰρ καὶ τὸ ηὐξημένον καὶ φϑῖ- 
ψον ἕν ἐςιν, ὅτι ὁ λόγος εἷς, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἐπιπέδων ὁ τοῦ 

εἴδος εἷς. ὅλως δὲ ὧν ἡ νόησις ἀδιαίρετος ἡ νοϑσα τὸ τί ἣν 

δῖναι, χαὶ μὴ δύναται χωρίσαι μήτε χρόνῳ μήτε τόπῳ 
μήτε λόγῳ, μάλιςα ταῦτα ἕν, χαὶ τότων ὅσα ὀσίαι. χα- 
ϑόλθ γὰρ ὅσα μὴ ἔχει διαίρεσιν, ἧ μὴ ἔχει, ταύτῃ ἕν λέ- 
γεται, οἷον εἰ ἡ ἄνϑρωπος μὴ ἔχει διαίρεσιν, εἷς ἄνϑρωπος, 
εἰ δ᾽ ἡ ζῷον, ἕν ζῷον, εἰ δὲ ἣ μέγεϑος, ἕν μέγεϑος. τὰ μὲν 
οὖν πλεῖστα ἕν λέγεται τῷ ἕτερόν τι ἢ ποιεῖν ἢ πάσχειν ἢ 
ἔχειν 1) πρός τι εἶναι ἕν, τὰ δὲ πρώτως λεγόμενα ἕν, ὧν ἡ 
οὐσία μία. μία δὲ ἢ συνεχείᾳ ἢ εἴδει ἢ λόγῳ: χαὶ γὰρ 
ἀριϑμδμεν ὡς πλείω ἢ τὰ μὴ συνεχῆ, ἢ ὧν μὴ ἕν τὸ εἶδος, 

28. ἢ] καὶ Ταβ. [. 26. πάντα ἕν ΕἼ Ταβ. [ 21. τι οτὰ Α{δ.} 28. ροβὲ δὴ 

αὐάοπάιτα νἱάδξαν τινα ὁχ (8 οἱ ίοτι. Αἴοχ. 1: 29. τὸ ἄνω] κατὰ τὸ ἄνω 

ΑΛ86] εἐ ἴονγι. ΑἸοχ. [ ταὐτὸ Εἰ, τὸ αὐτὸ 41, ] 30. τὸ ἀνωτέρω 5ετῖροὶ 5θοὰ- 

ἴὰ5. ΑΙοχ: τὰ ἀνωτέρω ἐαβοῦ, τῶν ἀν. Λ56]. [ 81. τὸ μὲν ἰσοσχελὲς Τα. 

82. ἄμφω τρ.] ἄμφω ταῦτά ἀ8. } τρίγωνον ΕἼΤ. 1 838. ὃ ἀπῖς τὸ οπι 4ὁ.} 

85. πᾶς ὃ λ. Τ΄ } ἀδιαίρετος 4. 84. δηλοῦντα ὃ τὸ τί α8.] ἣν οἵὰ 7. 

86. ἐπὶ τῶν] ὃ τῶν α8.  Ροβὲ ἐπιπέδων αἀἃ τῶν ἐχόντων μῆκος καὶ πλα- 

τος ἄ38. 

1010} 1. εἷς οἵα “419 εἱ ἴοτι. Αἴοχ. ᾿ 2. χωρῆσαι α. [: Ροϑβὲ ἕν ραποίθμη, 

Ροβὲ οὐσίαι οεοἴοι ὁ. [ 4. γὸρ] δὲ ΚΕ. ] ἡ μὴ ἔχει οτὰ 426. [ τ. Ροβὲ τὶ δὰ 

αν ὃ. 1 ἢ πάσχειν ροδὶ ἢ ἔχειν 1.456. ἢ ἔχειν οτχ α8.} 8. ἕν εἶναι ἀ8.] 
«ΤῸ Ξ ͵ « ἀξεεκ σε πὰ ἢ χες ᾿ 3. 

9... 7Χ0 καὶ ἀριϑμῶ μόνως. καὶ ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶν ἢ τὰ μὲν καλ ΕἸ ταρ. 10. ἢ 

ομὰ «ὁ, [| ἢ ὧν μὴ -- τι. εἷς οτὰ «49. 
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ἄν τ᾿ ς ΄ὔ λ “ Ε Β,, 'ν» Δ ς ς ᾿ « 
ἢ ὧν ὃ λόγος μὴ εἷς. ἔτι δ᾽ ἔξι μὲν ὡς ὁτιοῦν ἕν φαμὲν 
“ ΠΥ Χ ᾽ ) ᾽, ἊΝ {τ 

97 εἶναι, ἂν ἢ ποσὸν καὶ συνεχές, ἔςι δ᾽ ὡς ὄ, ἂν μή τι ὅλον 
Ύ - Ἃ " "ὕ ξ [-κ ᾽ . .Ξ 
ἢ, τοῦτο δὲ ἄν μὴ τὸ εἶδος ἔχῃ ἕν" οἷον οὐκ ἂν φαῖμεν 
ὁμοίως ἕν ἰδόντες ὁπωσοῦν τὰ μέρη συγχείμενα τοῦ ὑποδή- 

δ , ΄, ᾽ Χ Ο Ω 

ματος, ἂν μὴ διὰ τὴν συνέχειαν, ἀλλ᾽ ἐὰν ὅτως ὡςξ ὑπό- 15 

δημα εἶναι χαὶ εἶδός τι ἤδη ἔχειν ἕν. διὸ καὶ ἡ τῇ χκύχλϑ8 
, -»"ἢΣ᾿ - “ Ἴ Χ ᾿ οἷ 

μάλιστα μία τῶν γραμμῶν, ὅτι ὅλη καὶ τέλειός ἐξιν. τὸ 
Ν “ - ἀφ’ ) - 

δὲ ἑνὶ εἶναι ἀρχὴ τινί ἐστιν ἀριϑμοῦ εἶναι" τὸ γὰρ πρῶτον 
μέτρον ἀρχή" ᾧ γὰρ πρώτῳ γνωρίζομεν, τᾶὅτο πρῶτον μέ- 

7 , γ ᾿ - Ἢ - - ν Ὦ ᾿ 

τρον ἕχαςξϑ γένϑο᾽ ἀρχὴ ὃν τοῦ γνωςοῦ περὶ ἕχαξον τὸ ἕν. 20 

οὐ ταὐτὸ δὲ ἐν πᾶσι τοῖς γένεσι τὸ ἕν. ἔνϑα μὲν γὰρ δίε- 
" - δΝ, “69 ἊΣ ο, 

σις, ἔνϑα δὲ τὸ φωνῆεν ἢ ἄφωνον" βάρος δ᾽ ἕτερον καὶ κι- 

γήσεως ἄλλο. πανταχοῦ δὲ τὸ ἕν ἢ τῷ ποσῷ ἢ τῷ εἴδει 
, ν -. λ ν. τ , 

ἀδιαίρετον. τὸ μὲν ὃν κατὰ τὸ ποσὸν χαὶ ἡ ποσὸν ἀδιαίρε- 
’ Ἀ "“ ,Ἶ΄ “ἢ 

τον, τὸ μὲν πάντῃ καὶ ἄϑετον λέγεται μονάς, τὸ δὲ πάντῃ 55 
Υ͂ Ρ Ψ ᾿" . ΝΜ -Ἡ ΄ὕ ᾿ Ν - 

χαὶ ϑέσιν ἔχον ςιγμή, τὸ δὲ μοναχῆ γραμμή, τὸ δὲ διχῆ 
͵ Ν - ᾿ ν ᾿ χ 

ἐπίπεδον, τὸ δὲ πάντῃ χαὶ τριχῆ διαιρετὸν χατὰ τὸ ποσὸν 
- Χ ᾽ ΄ Χ -Ὁ , 

σῶμα. χαὶ ἀντιςρέψαντι δὴ τὸ μὲν διχῇ διαιρετὸν ἐπίπε- 
᾿ - ΄ ε Ὁ - ᾿ ν" 

δον, τὸ δὲ μοναχῇ γραμμῆ, τὸ δὲ μηδαμῇ διαιρετὸν χατὰ 
ν Ά λ Ἂ, 7 ς ν᾿ » ͵7ὔ « εἶ 

τὸ ποσὸν ςιγμὴ καὶ μονάς, ἢ μὲν ἀϑετος μονάς, ἡ δὲ ϑετος 80 

στιγμή. ἔτι δὲ τὰ μὲν κατ᾽ ἀριϑμόν ἐστιν ἕν, τὰ δὲ κατ᾽ 
εἶδος, τὰ δὲ χατὰ γένος, τὰ δὲ χατ᾽ ἀναλογίαν: ἀριϑμῷ 

Ἀ Ὡ Βο υεν , ν διὰ ες « ΄ - ͵ δ εὐδι Χ 
μὲν ὧν ἡ ὕλη μία, εἴδει δ᾽ ὧν ὁ λόγος εἷς, γένεν δ᾽ ὧν τὸ 

αὐτὸ σχῆμα τῆς κατηγορίας, κατ᾽ ἀναλογίαν δὲ ὅσα ἔχει ὡς 

ἄλλο πρὸς ἄλλο. ἀεὶ δὲ τὰ ὕςξερα τοῖς ἔμπροσϑεν ἀχολοϑεῖ, 835 
Ὥ “ ) “ δ᾿ " , “ ΙΣΎΕΟς ᾽ 7, ᾽ - 

οἷον ὅσα ἀριϑμῷ καὶ εἴδει ἕν, ὅσα δ᾽ εἴδει ὃ πάντα ἀριϑμῷ" 
) δ , ’ ἃ [τ ς ΩΣ Ξ “ νΝ ΄, } ΄ὔ 

ἀλλὰ γένει πάντα ἕν ὅσαπερ καὶ εἴδει" ὅσα δὲ γένει ὃ πᾶν- 1017α 

οϑτα εἴδει ἀλλ᾽ ἀναλογίᾳ' ὅσα δὲ ἕν ἀναλογίᾳ, ὃ πάντα γέ- 
͵ 

11. ἢ ὧν ὃ λ. μὴ εἷς οτηῖθϑα ἰοδίαϊπιν ΑΙὸχ Ὁ. 827, 29, 564 μαβροὲ 56]. | 
ἔτι Τὶ εἰ εοπίθοι. ΑἸοχ, ἔτυ ἐπεὺὴ α8: Ἵεϊουὶ εἰ ΑἸοχ εἰ οὖ ἐπεὶ. 1 ἕν} ἕν συν- 

ἐχεία Τα8, οτὰ ἔπ. [ 13. τὸ] τε αὐ. 1 οἷον «44 ΕἸ 415 Α5ε]. [ φαῖμεν ἕν 

ἰδόντες ὁμοίως ἀ8. [ 14. ὁπωσοῦν ἰδόντες Αὐ. ] 15. ἂν μὴ] ἕν Τῷ, οτὰ ὅ. | 

16. ἔχειν ἤδη ΕἼΤαΞ. ἕν ἔχειν 6.} 11. καὶ οτα Τα. 18. ἕν ΑΗ. ἀρχῆ 

Αι} ἀριϑμὼ ἘΣΤῚ, ἀριϑμοῦ καὶ τοῦ Ηῤ. 1 19. μέτρον ἑκάστου γένους 

ἀρχή 41α5. γνωρίζομέν τι, τοῦτο ΔἸεχ. 20. γνωριστοῦ 8. ἕκαστον γέ- 

φὸς τὸ ἀ8.: 28. ἢ τῷ εἴδει ἢ τῷ ποσῷ α8. ] 24. καὶ ἣ ποσὸν οπι 4. ] 
28. δὴ] δὲ 5. [.29. ροκὶ γραμμή «44 τὸ δὲ πάντη τριχῆ διαιρετὸν σῶμα α8. | 

80. ϑετὴ Τ΄ 31. δὲ εἰ ἐστιν οἵα «4. 88. μὲν οὖν ὧν «4. ] εἷς οτὰ “4. ] 

85. δὴ ΕἼ. 

1017 1. γένη α. ἰ 2. ἕν οἵὰ “42. 
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γει. φανερὸν δὲ χαὶ ὅτι τὰ πολλὰ ἀντιχειμένως λεχϑήσεται 
τῷ ἑνί: τὰ μὲν γὰρ τῷ μὴ συνεχῆ εἶναι, τὰ δὲ τῷ διαιρε- 

ὅ τὴν ἔχειν τὴν ὕλην κατὰ τὸ εἶδος, ἢ τὴν πρώτην ἢ τὴν τελευ- 
ταίαν, τὰ δὲ τῷ τὸς λόγος πλείδς τὲς τί ἦν εἶναι λέγοντας. 

7 Ἰὸ ὃν λέγεται τὸ μὲν χατὰ συμβεβηκός, τὸ δὲ καϑ' 
αὑτό: χατὰ συμβεβηκὸς μέν, οἷον τὸν δίκαιον μουσιχὸν 
εἶναί φαμὲν χαὶ τὸν ἄνϑρωπον μουσικὸν χαὶ τὸν μουσιχὸν 

10 ἄνϑρωτίον, παραπλησίως λέγοντες ὥσπερ τὸν μϑσιχὸν οἶχο- 
δοιιεῖν, ὅτι συιμβέβηχε τῷ οἰχοδόμῳ μουσιχῷ εἶναι ἢ τῷ 
μϑσιχῷ οἰχοδόμῳ:" τὸ γὰρ τόδε εἶναι τόδε σημαίνει τὸ συμ- 
βεβηχέναι τῷδε τόδε. οὕτω δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν εἰρημένων τὸν 
ἄνθρωπον ὅταν μϑσιχὸν λέγωμεν χαὶ τὸν μεσιχὸν ἄνϑρω- 

45 πον, ἢ τὸν λευχὸν μϑσιχὸν ἢ τοῦτον λευχόν, τὸ μὲν ὅτι 
ἄμφω τῷ αὐτῷ συμβεβήκασι, τὸ δ᾽ ὅτι συμβέβηκε τῷ 
ὄντι" τὸ δὲ μεσικὸν ἄνθρωπον, ὅτι τότῳ τὸ μϑσικὸν συμβέ- 
βηχεν. οὕτω δὲ λέγεται χαὶ τὸ μὴ λευχὸν εἶναι, ὅτι ᾧ 
συμβέβηκεν, ἐχεῖνο ἔστιν. τὰ μὲν οὖν χατὰ συμβεβηχὸς 

90 εἶναι λεγόμενα οὕτω λέγεται ἢ διότι τῷ αὐτῷ ὄντι ἄμφω 
ὑπάρχει, ἢ ὅτι ὄντι ἐχείνῳ ὑπάρχει, ἢ ὅτι αὐτὸ ἔστιν ᾧ 
ὑπάρχει ὃ αὐτὸ κατηγορεῖται. χαϑ' αὑτὰ δὲ εἶναι λέγεται 
ὅσαπερ σημαίνει τὰ σχήματα τῆς χατηγορίας: ὁσαχῶς 
γὰρ λέγεται, τοσαυταχῶς τὸ εἶναι σημαίνει. ἐπεὶ οὖν τῶν 

95 κατηγορϑμένων τὰ μὲν τί ἐςξι σημαίνει, τὰ δὲ ποιόν, τὰ δὲ 
ποσόν, τὰ δὲ πρύς τι, τὰ δὲ ποιεῖν ἢ πάσχειν, τὰ δὲ ποῦ, 99 
τὰ δὲ ποτέ, ἑχάστῳ τότων τὸ εἶναι ταὐτὸ σημαίνει. οὐϑὲν 
γὰρ διαφέρει τὸ ἄνϑρωπος ὑγιαίνων ἐστὶν ἢ τὸ ἄνϑρωπος 
ὑγιαίνει, ἢ τὸ ἄνϑρωπος βαδίζων ἐςὶν ἢ τέμνων τοῦ ἄν- 

80 ϑρωπος βαδίζει 1) τέμνει. ὁμοίως δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. 
ἔτι τὸ εἶναι σημαίνει χαὶ τὸ ἔςιν ὅτι ἀληϑές, τὸ δὲ μὴ εἶναι 

ὅτι ἐκ ἀληϑὲς ἀλλὰ ψεῦδος, ὁμοίως ἐπὶ καταφάσεως καὶ 

6. τῷ] τὸ Τ΄ 1 λέγοντας 5οτῖρδὶ οὔτ ὁ εὲ (ας, λέγονταν ἀβοῦ. [ 8. τὸ 

Ηὐ. ] 9. τὸν μ.} τὸ μ. Τὰ 5 εἴ ΑΙοχ ρῥ. 530, 14, ἴοτι. τϑοῖο. [ 10. λέγεται ΚΙ. 

ὥσπερ εἰ τὸν 441ὖ εἰ ἴοτε. ΑἸοχ. 12. γὰρ τῷδε ε. α8.  αἰζογιτα. τόδε οτὰ 
νυ ΕἸ. 18. τόδε τῶδε 49 α8.} 14. ἀπὸ ἄνϑρωπον ὅταν αἀᾷ γὰρ Αδοὐ, εοο 

Ροβὶ εἰρημένων μοβῖῖο. [ 15. ἢ λευκὸν τὸν ΕἸ Ταξβ, ἢ τὸ λευκὸν ΔΙοχ. [16. αὐτῷ 

ὄντι σ. 4ὅ. [ τῷ ὄντι συμβέβηκε ΕἸΤα5.} 11. τὸ δὲ --- μ. συμβέβηκεν οτὰ 

Αδι ) ροβὶ ἀνϑρ. αδὰᾷ εἶναι α8. 1 18. μὴ «44 ,4Ὁ ΑἸοχ Αϑεῖ, [. 20. ἄμφω 

ὄντι «δ. [.41. ὅτι οἵα Τ'. ἐκεῖνο “1᾽.} ὃ 1. 22. χκαϑ' αὑτὸ α8.} 21. πότε 

αβοὺ. 28. τὸ ροϑὲ ἢ οἵὰ α4Ὁ. 29. ἢ τὸ] οὐδὲ τὸ “41. } ἀἄνϑρωπον βαδέ- 

ζειν 4] τέμνειν ΕἸ Ταβο. 1 52. ροϑὶ ψεῦδος ριαποίαχῃ οὗ. ὁμοίως καὶ ἐπὶ αἀ8. 
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ἀποφάσεωρ᾽ οἷον ὅτι ἔστι “Ξωχράτης μουσικός, ὅτι ἀληϑὲς 

τῦτο, ἢ ὅτι ἔτι “Ξωχράτης οὐ λευχός, ὅτι ἀληϑές" τὸ δ᾽ ὁχ 

ἔξιν ἡ διάμετρος σύμμετρος, ὅτι ψεῦδος. ἔτι τὸ εἶναι ση- 30 
, ᾿ ἂν ον Ν ἢ ΄ ς “ Δ τ , , μαίνει χαὶ τὸ ὃν τὸ μὲν δυνάμει [ὁητον,) τὸ δ᾽ ἐντελεχείῳ 101710 

τῶν εἰρημένων τότων. ὁρῶν τὸ γὰρ εἶναί φαμεν καὶ τὸ δυ- 
νάμει [ῥητῶς] ὁ ἐρεῖν καὶ τὸ ἐντελεχείψ᾽ καὶ [τὸ] ἐπέξἀδόναν 
ὡσαύτως χαὶ τὸ δυνάμενον χρῆσϑαι τῇ ἐπιστήμῃ καὶ τὸ 

χρώμενον" χαὶ [τὸ] ἠρεμοῦν καὶ ᾧ ἤδη ὑπάρχει ἠρεμία καὶ δ 
τὸ δυνάμενον ἠρεμεῖν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὲ τῶν οὐσιῶν" καὶ 
γὰρ Ἑρμῆν ἐν τῷ λίϑῳ φαμὲν εἶναι, χαὶ τὸ ἥμισυ τῆς 
γραμμῆς, καὶ σῖτον τὸν μήπω ἁδρόν. πότε δὲ δυνατὸν καὶ 
πότε ὄπω, ἐν ἄλλοις διοριξςέον. 

8 Οὐσία λέγεται τά τε ἁπλᾶ σώματα, οἷον γῆ καὶ 10 
πῦρ καὶ ὕδωρ χαὶ ὅσα τοιαῦτα, καὶ ὅλως σώματα καὶ τὰ 

ἐκ τούτων συνεστῶτα ζῷα τὲ χαὶ δαιμόνια καὶ τὰ μόρια 
τότων. ἅπαντα δὲ ταῦτα λέγεται ὁσία ὅτι οὐ χαϑ' ὑποχει- 
μένου λέγεται, ἀλλὰ χατὰ τούτων τὰ ἄλλα. ἄλλον δὲ 
τρύπον ὃ ὧν ἢ αἴτιον τοῦ εἶναι, ἐνυπάρχον ἐν τοῖς τοιούτοις 15 
ὅσα μὴ λέγεται χαϑ' ὑποχειμένου, οἷον ἡ ψυχὴ τῷ ζῴφ. 
ἔτι ὅσα μόρια ἐνυπάρχοντά ἐςιν ἐν τοῖς τοιούτοις ὁρίζοντά 

᾿ο0τὲ χαὶ τόδε τι σημαίνοντα, ὧν ἀναιρουμένων ἀναιρεῖται τὸ 
ὅλον, οἷον ἐπιπέδου σῶμα, ὡς φασί τινὲς, καὶ ἐπίπεδον 
γραμμῆς" χαὶ ὅλως ὁ ἀριϑιμὸς δοχεῖ εἶναί τισι τοιδϑτοοῦ 30 

ἀναιρθμένϑ τὲ γὰρ ὀϑὲν εἶναι, χαὶ ὁρίξειν πάντα. ἔτι τὸ τί 

ἢν εἶναι ὃ ὁ λόγος ὁρισμός, χαὶ τὅτο ὁσία λέγεται ἑκάξου. 

συμβαίνει δὴ κατὰ δύο τρόπες τὴν οὐσίαν λέγεσϑαι, τό ϑ' 

ὑποχείμενον ἔσχατον, ὃ μηκέτι κατ᾽ ἄλλου λέγεται, καὶ ὃ 

838. ροβϑὲ ἀντιφάσεως οοιηταα ὦ. [ οἷον οἱ ἔστι οπι 7΄. [ 84. ἔστι αἀά Εἰ 

Αὐἕὲβ. [. 835. σύμμετρος ΔΙοχ, ἀσύμμετρος αἰβοῦ Α5ε]. 

1017ὺ τ. ὅν] ὃν καὶ 4. δυνάμει ῥητόν ἀδοὺ, ῥητὸν δυνάμει “1Ὁ. γρ 

τὸ μὲν ῥητὸν τὸ δ᾽ ἐντελεχεία. καὶ οὕτως τὸ μὲν δυνάμει τὸ δ᾽ ἐντελεχείω 

ΕἸ τὰρ, φαοεσῦτα οοπϑοηίπιηΐ Αἰοχ Λ9ε]. Ι 2. δρῶντες γάρ «4 | φαμεν εἶναι 

«4Ὅ.ς.} δυνώμει οτὰ Τ΄. [. 3. ῥητὼς οὐχ “4Ὁ, ἱποίπιοῖε ᾧ. [ τὸ ἀπ ἐπίστασϑαι 

οὐ το πάτιπη. αὐτὰ ΔΙῸΧ Ὁ. 8382, 26, Ἰάοτ δἰαιποπάτπιπ ἦδ ἁγίϊοι!ο τὸ δ. 4ιοτα 

45 οι. ἐπίστασϑαι] βοΐοης ἐ. [ 5. ἤδη] δὴ .1ὅ.} ἡ ἠρεμία ἀ8.} τ. Ἕρ- 

μῶν οτὰ Τ΄ [ 10. οὐσία δὲ λ. α8.} 16. τῶν ζώων «416. 11. ἐνυπάρχοντάώ 
ξ. ἔν τ. τοιούτοις οτὰ 44. [ δρίζοντά τε οπι 17, τε οἵὰ δ. ] 18. τόδε τι} 

τόδε α8. ] ἀναιρεῖται καὶ τὸ ΑΙεχ. [.20. τισι τοιοῦτος εἶναι Αὔα8. ] 21. 

πάντα οτὰ οἱ 22. ροϑβὶ εἶναι αἀᾷ «5. 22. οὗ λόγος ἐστὶν ὁ δρισμός ΑἸοκχ. ] 

δρισμός} ἐστὶν δρισμός Εἰα8, ἐσυὲν ἀριϑμός Τ΄ 1] τοῦτο] τοῦτο δΌ 48. 

σημαίνει δὲ Τ΄ 1 κατὰ οἵα «0. 
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Ωὅ ἂν τόδε τι ὃν χαὶ χωριςὸν ἢ" τοιὅτον δὲ ἑχάστου ἡ μορφὴ ς ΧΘΘΟΞΟΜΙΩΙ ' 1 μορφῇ 
Χ ΄. χαὶ τὸ εἶδος. 

25. Ὁ, ᾿ κ᾿ Η ῃ ΄ὕ - ν 
9 αὑτὰ λέγεται τὰ μὲν χατα συμβεβηχὸς, οἷον τὸ 

λ Ἁ ᾽ - ᾽ - ΄ 

λευχὸν χαὶ τὸ μουσικὸν τὸ αὐτό, ὅτι τῷ αὐτῷ συμβέβηκε, 
τ 57 Α ᾿, “ 7, ᾿ 2: 

χαὶ ἄνϑοωπος χαὶ μεσικόν, ὅτι ϑάτερον ϑατέρῳ συμβέβηκεν" 
λ Ἀ ᾿ " “ Κῶ ). ἐν ὥ “2 ς 

80 τὸ δὲ μϑσιχκοὸν ἄνϑρωπος, ὅτι τῷ ἀνϑρώπῳ συμβθέθηκεν. ἑχα- 

τέρῳ δὲ τῦτο χαὶ τούτῳ ἑχάτερον ἐχείνων" καὶ γὰρ τῷ ἀν- 
΄ - τὶ Χ 2 Ν ϑρώπῳ τῷ μεσιχῷ χαὶ ὁ ἄνϑρωπος χαὶ τὸ μουσιχὸν ταὐτὸν 

λέγεται, χαὶ τὅτοις ἐχεῖνο. διὸ χαὶ πάντα ταῦτα χαϑόλου 
οὐ λέγεται" οὐ γὰρ ἀληϑὲς εἰπεῖν ὅτι πᾶς ἄνϑρωπος ταὐτὸ 

Ν ᾿ ΄,ὕ ἡ ΄, τ 

8ὅ χαὶ τὸ μϑσιχόν" τὰ γὰρ χαϑόλου χαϑ' αὑτὰ ὑπάρχει, τὰ 
1018. δὲ συμβθεβηκότα οὐ χαϑ'᾽ αὑτὰ ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν καϑ' ἕχαστα 

ς λ " ΄ ᾽ ἢ λ ν “ὡ τ ν ᾽ “ Ξ " "Ὁ ͵ὔ 

ἁπλῶς λέγεται. ταὐτὸ γὰρ δοχεῖ Σωχράτης καὶ “Σωχράτης 

εἶναι μϑσιχός᾽ τὸ δὲ “Σωχράτης ὃχκ ἐπὶ πολλῶν, διὸ ὁ πᾶς 

“ὩΣωχράτης λέγεται ὥσπερ πᾶς ἄνϑρωπος. καὶ τὰ μὲν ὅτως 
΄, ᾿] ΄ Ν . Ω ς ΄ “ Ἀ ἂν ὦ Ν 

ὅ λέγεται ταὐτά, τὰ δὲ χαϑ'᾽ αὑτά, ὥσπερ καὶ τὸ ἕν" χαὶ 
; - ς “ ᾿ Ὰ ᾽) ἍᾺ ᾽ - ᾽ Ἂ ΄ Χ 

γαρ ὧν ἢ ὕλη μία ἢ εἴδει ἡ ἀριϑμῷ ταῦτα λέγεται, καὶ 
“Φ εἰ Ἵ 

ὧν ἡ ὁσία μία. ὥςξ φανξρὸν ὅτι ἡ ταυτότης ἑνότης τίς ἐςξιν101 
ἍἋ - - Χ “ - 

5) πλειόνων τϑ εἶναι, ἢ ὅταν γρῆται ὡς πλείοσιν, οἷον ὅταν 
, ΡΝ Ξ Ε ᾿Ξ Ξ ᾿ 

λέγῃ αὐτὸ αὑτῷ ταὐτόν: ὡς δυσὶ γὰρ γρῆται αὐτῷ. ἕτερα 
᾿ “. Ἃ ν 9 Χ “ Υ -ο“᾿ 

10 δὲ λέγεται ὧν ἢ τὰ εἴδη πλείω ἢ ἡ ὕλη ἢ ὁ λόγος τῆς 

ἐσίας" καὶ ὅλως ἀντιχειμένως τῷ ταὐτῷ λέγεται τὸ ἕτερον. 
ἐ ε ΄ Χ ᾽ ᾿ 

διάφορα δὲ λέγεται ὅσ᾽ ἕτερά ἐστι τὸ αὐτό τι ὄντα, μὴ 
,ὕ ᾿ - ) ) Ὰ 9, Ἃ ᾿ ΕΝ ΕΣ , ΕΣ “ 

μόνον ἀριϑμῷ, ἀλλ᾽ ἡ εἴδει ἢ γένει ἢ ἀναλογίᾳ. ἔτι ὧν 
͵ λ ῃ Χ » - 

ἕτερον τὸ γένος, χαὶ τὰ ἐναντία, χαὶ ὅσα ἔγχει ἐν τῇ οὐσίῳ 
ε ν « .« 

15 τὴν ἑτερότητα. ὅμοια λέγεται τά τὸ πάντῃ ταὐτὸ πεπον- 
᾿ ᾿ Ἂ ὦ Ξ 

ϑότα, καὶ τὰ πλείω ταὐτὰ πεπονϑότα ἢ ἕτερα, χαὶ ὧν ἡ 
7, " Υ γ Ὡ ) - ὌΝ “ 

ποιότης μία" χαὶ καϑ' ὅσα αἀλλοιδσϑαι ἐνδέχεται τῶν ἐναν- 

25. ἀχώριστον Τ' ] ἢ" τοιοῦτον] τοιοῦτον ἧ. τοῦτο Α4Ὁ. ] ἡ ἑχάστου 

μορφὴ α8.} 21. ταυτὰ δὲ Εαᾳ8. [ 30. τὸ --- συμιβέβηκεν οτὰ 7. [ροϑὲ ὅτι 

44 τὸ μουσικὸν ἐα8. 1 831. τούτω Ηδ. , τούτων ΑΗ), τοῦτο α. ] ἐκείνω 

Α΄ ] ἀνθρώπω καὶ τῶ 415. ] 82. τὸ μουσικὸν Τ΄. 1 καὶ οτὰ Αὁ,. [| ὁ} τὸ 

ΑΗὍ. | 58. καὶ ροβὲ διὸ οπι 7). [ ταῦτα πάντα ΑἸοχ. [ 834. οὐ ἀπο λέ- 

γεταν οτὰ 7΄. 85. τὸ «44 41 εὐ Α]οχ, δοΐουϊ οἱ δ οπι. 

10184«. 2. σωκράτης εἶναι καὶ σωχρ. μ. Τ΄ 1 8. δὲ] γὰρ Ε Τίαϑ8ο. } 4. καὶ 

εἴ 5. τὰ οἵὰ 4. 5. αὑτὰ ὅσα ὥσπερ Εἰ. 1 τὸ οπι ΑΗ. [ 6. ρμοβὶ ἀριϑιιῷ 

ααα ἢ γένει α8.} 1. ἣ οτὰ 6. μέα οἵκ ἀ8. 8. ἢ ἃπῖε πλειόνων οἱ ὡς πλείο-- 

σιν τὰ δ. [.9. αὑτῷ} αὑτὸ ΕΠ’, αὐτῷ αἀ8.} 12. δὲ οτα 4Ὅ. | μὴ] καὶ 

μὴ ἘΣ εἰ ἴοτι. ΑΙεχ Ρ. 840, 8. 11. | μὴ μόνον } ηιοῖο πον ἢ. | 15. πάντη 

«Δα 41Ὁ ΑἸοχ. [ ταὐτὸ] ταὐτὼ ΑΙοχ. [16. ταὐτὰ ἐᾳ5 ΑΙοχ: ταὐτὸ οὖ. 
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τίων, τότων τὸ πλείω ἔχον ἢ χυριώτερα ὅμοιον τότῳ. ἀντι- 
χειμένως δὲ τοῖς ὁμοίοις τὰ ἀνόμοια. 

0 “ντικείμενα λέγεται ἀντίφασις χαὶ τἀναντία χαὶ τῶ 30 
πρός τι χαὶ ςέρησις χαὶ ἕξις καὶ ἐξ ὧν χαὶ εἰς ἃ ἔσχατα, 

οἷον αἱ γενέσεις χαὶ φϑοραί: χαὶ ὅσα μὴ ἐνδέχεται ἅμα 
παρεῖναι τῷ ἀμφοῖν δεχτιχῷ, ταῦτα ἀντιχεῖσϑαι λέγεται, 
ἢ αὐτὰ ἢ ἐξ ὧν ἐστίν. φαιὸν γὰρ χαὶ λευχὸν ἅμα τῷ 
αὐτῷ ἐχ ὑπάρχει: διὸ ἐξ ὧν ἐςὶν ἀντίχειται. ἐναντία λέ- 25 
γεται τά τὲ μὴ δυνατὰ ἅμα τῷ αὐτῷ παρεῖναι τῶν δια- 
φερόντων χατὰ γένος, χαὶ τὰ πλεῖςον διαφέροντα τῶν ἐν 
τῷ αὐτῷ γένει, χαὶ τὰ πλεῖστον διαφέροντα τῶν ἐν ταὐτῷ 
δεχτιχῷ, χαὶ τὰ πλεῖστον διαφέροντα τῶν ὑπὸ τὴν αὐτὴν 
δύναμιν, χαὶ ὧν ἡ διαφορὰ μεγίστη ἢ ἁπλῶς ἢ κατὰ 80 
γένος ἢ χατ᾽ εἶδος. τὰ δ᾽ ἄλλα ἐναντία λέγεται τὰ μὲν 
τῷ τὰ τοιαῦτα ἔχειν, τὰ δὲ τῷ δεχτιχὰ εἶναι τῶν τοιότων, 
τὰ δὲ τῷ ποιητιχὰ ἢ παϑητιχὰ εἶναι τῶν τοιότων, ἢ ποι- 

οὐϑῶντα ἢ πάσχοντα, ἢ ἀποβολαὶ ἢ λήψεις, ἢ ἕξεις ἢ ςερή- 
σεις εἶναι τῶν τοιότων. ἐπεὶ δὲ τὸ ἕν χαὶ τὸ ὃν πολλαχῶς 58ὅ 

λέγεται, ἀχολουϑεῖν ἀνάγχη καὶ τἄλλα ὅσα χατὰ ταῦτα 
λέγεται, ὥςε χαὶ τὸ ταὐτὸν χαὶ τὸ ἕτερον χαὶ τὸ ἐναντίον, 

ὥς εἶναι ἕτερον χαϑ' ἑκάξην χατηγορίαν. ἕτερα δὲ τῷ εἴδει 
λέγεται ὅσα τε ταὐτϑ γένους ὄντα μὴ ὑπάλληλά ἐςι, χαὶ 10180 
ὅσα ἐν τῷ αὐτῷ γένει ὄντα διαφορὰν ἔχει, καὶ ὅσα ἐν τῇ 
ὀσίᾳ ἐναντίωσιν ἔχει" χαὶ τὰ ἐναντία ἕτερα τῷ εἴδει ἀλλή- 
λων, ἢ πάντα ἢ τὰ λεγόμενα πρώτως" χαὶ ὅσων ἐν τῷ 

οι τελευταίῳ τοῦ γένους εἴδει οἱ λόγοι ἕτεροι, οἷον ἄνϑρωπος 
καὶ ἵππος ἄτομα τῷ γένει, οἱ δὲ λόγοι ἕτεροι αὐτῶν" καὶ 
ὅσα ἐν τῇ αὐτῇ ὀσίᾳ ὄντα ἔχει διαφοράν. ταὐτὰ δὲ τῷ 
εἴδει τὰ ἀντιχειμένως λεγόμενα τότοις. 

1. πρότερα καὶ ὕςξερα λέγεται ἔνια μὲν ὡς ὄντος τινὸς 
πρώτου καὶ ἀρχῆς ἐν ἑχάστῳ γένει τῷ ἐγγύτερον ἀρχῆς 10 

52. οἷον οτοϊτοπάπτη νἱάοίασ οατὰ «49 εἰ ΑἸοχ. Ι καὶ αἱ φϑοραί α8. | 

24. ἢ ἀπε ἐξ οἷὰ 7. | 25. διὸ καὶ ἐξ α8. | ἀντίχειται τούτοις. ἐναντία Εἰ 

Τίαβ. 1 21. τῷ ΕἸ, οτὰ Τ7΄. [ 32. τὰ τοιαῦτα] ταῦτα 4. ] 33. εἶναι τῶν 

τοιούτων οτὰ 8. 85 τῶν τοιούτων] τούτων “1ὅς, τούτων καὶ τῶν τοιού-- 

τῶν 48. ἱ λέγεται πολλαχῶς Τ΄ 1 38. ἕτερον καὶ χκαϑ' α8. 

1018ὺ 8. ἐναντίως ἔχει αβ. 4. ὅσα ΑΗ. 1] 1. «ἀπῖο ὄντα «(4 αὖ- 
τῶν 8. 1 ὄντα οτὰ Τ'΄ ἔχει] μὴ ἔχει ἴοτι. ΔΙοχ. [.9. τὰ πρότερα ΕΤ' ] 

10. γένει οτὰ “44ὅ. 1 τῷ 5ουῖρϑὶ οὔπὶ ΑἸὸχ Ρ. 841,5, τὸ ἐαβοῦ: (ὰ5 γο πρότερον 

γὰρ τὸ ἐγγ. 
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τινὸς ὡρισμένης, ἢ ἁπλῶς καὶ τῇ φύσει ἢ πρός τι ἢ ποῦ 
ὑπό τινων, οἷον τὰ μὲν χατὰ τύπον τῷ εἶναι ἐγγύτερον ἢ 

φύσει τινὸς τόπου ὡρισμένου, οἷον τῷ μέσου ἢ τῇ ἐσχάτϑ, 
ἢ πρὸς τὸ τυχόν, τὸ δὲ πορρώτερον ὕστερον. τὰ δὲ χατὰ 

15 χρόνον" τὰ μὲν γὰρ τῷ πορρωτέρω τοῦ νῦν, οἷον ἐπὶ τῶν 
γενομένων (πρότερα γὰρ τὰ Τοωϊχὼ τῶν ἢ]ῆηδιχῶν, ὅτι πορ- 
ρώτερον ἀπέχει τοῦ νῦν), τὰ δὲ τῷ ἐγγυτέρω τοῦ νῦν, οἷον 
ἐπὶ τῶν μελλόντων" πρότερον γὰρ Νέμεα Πυϑίων, ὅτι ἐγ- 
γύτερον τοῦ νῦν ὡς ἀρχῇ χαὶ πρώτῳ χρησαμένων. τὰ δὲ 

50 χατὰ κίνησιν" τὸ γὰρ ἐγγύτερον τῇ πρώτϑ κινήσαντος πρό- 
τερον, οἷον παῖς ἀνδρός" ἀρχὴ δὲ καὶ αὕτη τις ἁπλῶς. τὰ 
δὲ χατὰ δύναμιν" τὸ γὰρ ὑπερέχον τῇ δυνάμει πρότερον, 103 
καὶ τὸ δυνατώτερον" τοιὅτον δ᾽ ἐςὶν ὃ χατὰ τὴν προαίρεσιν 
ἀνάγχη ἀκολουϑεῖν ϑάτερον καὶ τὸ ὕςξερον, ὥςε μὴ κινᾶντός 

Ὡὅ τὲ ἐχείνϑ μὴ χινεῖσϑαι χαὶ κινδντος κινεῖσθαι" ἡ δὲ προαί- 

ρεσις ἀρχή. τὰ δὲ κατὰ τάξιν" ταῦτα δ᾽ ἐεὶν ὅσα πρός 
τι ἕν ὡρισμένον διέςξηχε χατὰ τὸν λόγον, οἷον παραστάτης 

τριτοξάτου πρότερον, χαὶ παρανήτη νήτης" ἔνϑα μὲν γὰρ ὁ 
χορυφαῖος, ἔνϑα δὲ ἡ μέση, ἀρχή. ταῦτα μὲν ὃν πρότερα 

80 τοῦτον λέγεται τὸν τρόπον, ἄλλον δὲ τρόπον τὸ τῇ γνώσει 
πρότερον ὡς χαὶ ἁπλῶς πρότερον. τότων δὲ ἄλλως τὰ κατὰ 

τὸν λύγὸν χαὶ τὰ χατὰ τὴν αἴσϑησιν. χατὰ μὲν γὰρ τὸν 
λόγον τὰ χαϑόλου πρότερα, χατὰ δὲ τὴν αἴσϑησιν τὰ χαϑ' 
ἕχαστα. χαὶ χατὰ τὸν λόγον δὲ τὸ συμβεβηκὸς τοῦ ὅλου 

85 πρότερον, οἷον τὸ μουσιχὸν τῷ μουσιχῦ ἀνθρώπου" οὐ γὰρ 
ἔξται ὁ λύγος ὅλος ἄνευ τοῦ μέρους" χαίτοι ὁκ ἐνδέχεται 
μουσικὸν εἶναι μὴ ὄντος μουσιχδ τινός. ἔτι πρότερα λέγε- 
ται τὰ τῶν προτέρων πάϑη, οἷον εὐϑύτης λειότητος" τὸ μὲν 

1019. γὰρ γραμμῆς χαϑ' αὑτὴν πάϑος, τὸ δ᾽ ἐπιφανείας. τὰ 
μὲν δὴ ϑτω λέγεται πρότερα χαὶ ὕξερα, τὰ δὲ χατὰ φύσιν 
χαὶ ὁσίαν, ὅσα ἐνδέχεται εἶναι ἄνευ ἄλλων, ἐχεῖνα δὲ ἄνευ 
ἐχείνων μή" ἧ διαιρέσει ἐχρήσατο Πλάτων. ἐπεὶ δὲ τὸ εἶναι 

11. τι"ὸς διωρισμένης ΑἸεκ. [ 18. τινὸς τέλος τόπου Τ'΄ | 1δ. τὸ πορ-- 

ρώτερον 49. ] τῷ οπι α8. [ 16. πρότερον ΕἸ 4ὅ. } 1ττ. τὸ ἐγγύτερον Τ|, τῶ 

ἐγγύτερον Εἰ, τῷ ἐγγυτέρῳ α8. [ 19. τοῦ νῦν τῷ νῦν 48. χρησάμενοι Α.} 

20. τὸ] τὰ .45. 25. δὲ] φπίηι ἱ. 1]. 26. τὸ .4ὅ.} “1. κατὰ οἵα 6. [ 28. καὶ 

ἣ παρανήτη ΕἼΤα5. [ 30. τὸ] τῷ Τ΄ | 81. γ0ο ἢ ἁπλῶς πρότερον Εἱ ταβ. 

82. τὰ ροβὲ καὶ οτὰ ΕἼΤ. [ 34. καὶ τὰ κατὼ τὸν α8. ] 36. ὅλος «(α Ε ΑΦ ΠΗ). 

1019 1. πάϑος καϑ' αὑτήν Τ΄ 1. πρότερα λέγεται Εἰα8. 1 8. καὶ οὐ- 

σίαν οτὰ α8. [ 4. ἐχρῆτο ΕἼΤας. [ ὁ Πλ. α58. 
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πολλαχῶς, πρῶτον μὲν τὸ ὑποχείμεγον πρότερον, διὸ ἡ ὅ 
οὐσία πρότερον, ἔπειτα ἄλλως τὰ χατὰ δύναμιν καὶ κατ᾽ 
ἐντελέχειαν. τὰ μὲν γὰρ κατὰ δύναμιν πρότερά ἐςι, τὰ 
δὲ κατὰ ἐντολέχειαν, οἷον χατὰ δύναμιν μὲν ἡ ἡμίσεια 
τῆς ὅλης καὶ τὸ μόριον τῇ ὅλου χαὶ ἡ ὕλη τῆς ὁσίας, κατ᾽ 

," ΩΝ , ᾿ ) " 
ἐντελέχειαν δ᾽ ὕςερον᾽ διαλυϑέντος γὰρ χατ ἐντελέχειαν 10 

ἔξαι. τρόπον δή τινα πάντα τὰ πρότερον καὶ ὕςξρον λεγόμενα 
κατὰ ταῦτα λέγεται" τὰ μὲν γὰρ χατὰ γένεσιν ἐνδέχεται 
᾽ -»ὝἪ , - - ἕ - , Χ 

ἄνευ τῶν ἑτέρων εἶναι, οἷον τὸ ὅλον τῶν μορίων; τὰ δὲ κατὰ 
- -, Ο , ν ἊΣ Ψ 

φϑορᾶν, οἷον τὸ μόριον τοῦ ὅλου. ὁμοίως δὲ καὶ ταλλα. 
2 Δύναμις λέγεται ἡ μὲν ἀρχὴ κινήσεως 1 μεταβολῆς 15 

ἡ ἐν ἑτέρῳ ἢ ἡ ἕτερον, οἷον ἡ οἰχοδομικὴ δύναμίς ἐςιν ἣ οὐχ 

ὑπάρχει ἐν τῷ οἰκοδομϑμένῳ" ἀλλ᾽ ἡ ἰατρικὴ δύναμις ὅσα 
ὑπάρχοι ἂν ἐν τῷ ἰατρβυομένῳ, ἀλλ᾽ οὐχ ἡ ἰατρευόμενος. 

ω - - Ἃ ᾿, 

ἡ μὲν ὃν ὅλως ἀρχὴ μεταβολῆς ἢ κινήσεως λέγεται δύνα- 
ΓΒΕ ν΄ τ Ό ς».ς-ς 3. κ᾿.) ΣΝ τς εν ἀν. νιν μις ἐν ἑτέρῳ 1ὴ ἡ ἕτερον, ἡ δ᾽ ὑφ᾽ ἑτέρα ἢ ἡ ἕτερον" καϑ' ἣν 30 

Ἁ ᾿Ὶ Υ, ͵ Α ᾿ ς “ ᾿ 3 ,7ὔ 

γὰρ τὸ πάσχον πάσχει τι, ὁτὲ μὲν ἐαν ὁτιοῦν, δυνατὸν αὐτὸ 
μ᾽ - ς 3᾽ 'ν8 Ν - ΄ ᾽ ) Ἃ Ν 

φαμεν εἶναι παϑεῖν, ὁτὲ δ᾽ ὁ κατὰ πᾶν πάϑος ἀλλ᾽ ἂν ἐπὶ 

τὸ βέλτιον. ἔτι ἡ τῇ καλῶς τὅτ᾽ ἐπιτελεῖν ἢ κατὰ προαί- 
ρεσιν" ἐνίοτε γὰρ τὸς μόνον ἂν πορευϑέντας ἢ εἰπόντας, μὴ 
καλῶς δὲ ἢ μὴ ὡς προξίλοντο, οὔ φαμὲν δύνασϑαι λέγϑιν 3 

᾿ ᾽΄ { ᾿ Ν “ ΄ ΕῚ ἰχ ς, ἢ βαδίζειν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῇ πάσχειν. ἔτι ὅσαι ἕξεις 

καϑ' ἃς ἀπαϑῆὴ ὅλως ἢ ἀμετάβλητα ἢ μὴ ῥᾳδίως ἐπὶ τὸ 
χεῖρον εὐμετακίνητα, δυνάμεις λέγονται" χλᾶται μὲν γὰρ 
καὶ συντρίβεται καὶ κάμπτεται καὶ ὅλως φϑείρεται οὐ τῷ 

δύνασϑαι, ἀλλὰ τῷ μὴ δύνασϑαι χαὶ ἐλλείπειν τινός" 30 ᾽ 9 μῆ 
᾽ - Η - ͵ ἃ , ΠΣ ΣΟ ν ἢ Ἴ τ ͵΄ 
ἀπαϑὴ δὲ τῶν τοιότῶν ἃ μόλις καὶ ἠρέμα πάσχει ϑιὰ δύυ- 
γαμιν χαὶ τὸ δύνασϑαι χαὶ τὸ ἔχειν πῶς. λεγομένης δὲ 
τῆς δυνάμεως τοσαυταχῶς, καὶ τὸ δυνατὸν ἕνα μὲν τρόπον 

“ἢ ᾽ 5 - ᾿ ᾿ 
λεχϑήσεταν τὸ ἔχον χινήσεως ἀρχὴν 1 μεταβολῆς (καὶ γὰρ 

1. τὰ μὲν --- το. ὕστερον οτὰ 41Ὁ. τ. πρότερόν 48. 11. τρόπον] καὶ 
τρόπον ΑὐΗθ. ] τρόπον δέ τινα π. τ. πρότερα καὶ ὕστερα λ. ΑΙεχ, ἴον, 

τοῖο. [ 16. ἢ] ἢ ΕἼΤΕ, οἵα αβ8. [ ἢ ἡ ΔΙεχ ἐα8, ἢ ἢ Εἰ, ἢ Τί, ἡ οὐ. 1 ἡ 

ὁπ 6, ] ἢ ἘΣ. 1.20. ἢ ἡ Εἰ, ἣ αβοῦ. 1 ἢ ἡ ΕΤΊα5, ἣ οὗ. 1 “τ. ῬΡοβῖ μὲν 
444 οὖν ἐα8 οἱ ἔονι. ΑἸοχ ρ. 852, 28, σγανίοτο αἰδιϊποιίΐοπο ροβίία ροϑὲ πάσχει 

τι. ᾿ ροβὲ δτιοῦν δά οἷόν τ᾽ ἢ παϑεῖν α8.} δυνατὸν} ἡ δυνατὸν Εἰ, ἢ δυ- 
γατὸν 1, τὸ δυνατὸν “41, δυνατὸν δυνατὸν Εἰ ταρ. [ φαμεν εἶναν αὐτὸ α8.] 

22. ἐὰν ΑΙ, ὃν Τ΄ 1 28. ἡ] ἢ Εἰ. [ τόδ᾽ α8.} 80. κἂν 4. 81. ἂν μό- 
γις Αδι 1 πάσχη 4. 

Αγϊδίοι. πιοίαρὶν. εα. Βοπῖι Υο]. 1. ϊ' 
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8ὅ τὸ στατιχὸν δυνατόν τι) ἐν ἑτέρῳ ἢ ἧ ἕτερον, ἕνα δ᾽ ἐὰν ἔχῃ τοῦ 
1019ὺ τὸ αὐτῇ ἄλλο δύναμιν τοιαύτην, ἕνα δ᾽ ἐὰν ἔχη μεταβάλ- 

λειν ἐφ᾽ ὁτιοῦν δύναμιν, εἴτ᾽ ἐπὶ τὸ χεῖρον εἴτ᾽ ἐπὶ τὸ βέλ- 
τιον" χαὶ γὰρ τὸ φϑειρόμενον δοχεῖ δυνατὸν εἶναι φϑείρε- 
σϑαι, ἢ οὐκ ἂν φϑαρῆναι εἰ ἦν ἀδύνατον" νῦν δὲ ἔχει τινὰ 

5 διάϑεσιν καὶ αἰτίαν χαὶ ἀρχὴν τοῦ τοιούτε πάϑες. ὁτὲ μὲν 
δὴ τῷ ἔχειν τι δοχεῖ, ὁτὲ δὲ τῷ ἐξερῆσϑαι τοιοῦτον εἶναι. εἰ 

δ᾽ ἡ στέρησίς ἐστιν ἕξις πως, πάντα τῷ ἔχειν ἂν εἴη τι; 
ὁμωνύμως δὲ λεγόμενον τὸ ὄν, ὥστε τῷ ἔχειν ἕξιν τινὰ 
χαὶ ἀρχήν ἐςι δυνατόν, χαὶ τῷ ἔχειν τὴν τότου ςέρησιν, εἰ 

10 ἐνδέχεται ἔχειν Ξέρησιν. ἕνα δὲ τῷ μὴ ἔχειν αὐτοῦ δύνα- 
μεν ἢ ἀρχὴν ἄλλο ἢ ἡ ἄλλο φϑαρτιχήν. ἔτι δὲ ταῦτα 

πάντα ἢ τῷ μόνον ἂν συμβῆναι γενέσϑαι ἢ μὴ 7ενέσϑαι, 

ἢ τῷ καλῶς. χαὶ γὰρ ἐν τοῖς ἀψύχοις ἔνεστιν ἡ τοιαύτη 

δύναμις, οἷον ἐν τοῖς ὀργάνοις" τὴν μὲν γὰρ δύνασϑαί φασι 
ι5 φϑέγγεσϑαι λύραν, τὴν δ᾽ ἐϑέν, ἂν ἡ μὴ εὔφωνος. ἀδυνα- 

μία δ᾽ ἐςὶ ςέρησις δυνάμεως χαὶ τῆς τοιαύτης ἀρχῆς ἄρσις 
τις οἵα εἴρηται, ἢ ὅλως ἢ τῷ πεφυχότι ἔχειν, ἢ χαὶ ὅτε 
πέφυχεν ἤδη ἔχειν" ὁ γὰρ ὁμοίως ἂν φαῖμεν ἀδύνατον εἶναι 
γεννᾶν παῖδα καὶ ἄνδρα χαὶ εὐνδᾶχον. ἔτι δὲ καϑ᾽ ἑκατέραν 

0 δύναμίν ἐστιν ἀδυναμία ἀντιχειμένη, τῇ τε μόνον κινητιχκῇ 
χαὶ τῇ χαλῶς κινητιχῇ. καὶ ἀδύνατα δὴ τὰ μὲν χατὰ τὴν 
ἀδυναμίαν ταύτην λέγεται, τὰ δ᾽ ἄλλον τρόπον, οἷον δὺυ- 

γατόν τε χαὶ ἀδύνατον. ἀδύνατον μὲν οὗ τὸ ἐναντίον ἐξ 
ἀνάγκης ἀληϑές, οἷον τὸ τὴν διάμετρον σύμμετρον εἴναι108 

85. Ροϑβῖ ἣ ἕτερον ραγοηιμοϑῖπ οἰααάπηι οὐ. | τι εἶναι ἐν Τα8. ἰ ἢ ἧ Ε 

Τίαβ ΑἸεχ, ἡ οὗ. 

ἀρέβοη 2. δύναμιν τοιαύτην α8.] 4 εἢ μὴ ἦν δυνατόν 41, εἰ εἴη ἀδύ- 

ψατὸον Τ΄ [ δ. διαίρεσιν Τάα8. 1] 6. δὴ] γὰρ α8. [ τῷ --- τῷ ΑΙεχ ἔαξ, 

τὸ -- τὸ εὖ. | εἰ δ᾽ ἡ] ἡ δὲ Τ΄ ] τ. ἕξις οπι 476. ] πάντα τὼ ἐστερημένα 

τῷ ΑἸεχ. [ τῷ] τὸ α. [ εἴη ἂν α8. 1 τι οτὰ ΑἸεχ. [ ροβὲ τὸ ραποίαμα ὃ. | 

8. ὁμωνύμως δὲ λεγόμενον τὸ ὃν Εἰον, ὁμωνύμως δὲ λέγομεν τὸ ὃν Τὶ, δι. 

δὲ καὶ λεγόμενον τ. ὃν 48, εἰ δὲ μὴ τῶ ἔχειν ἕξιν τιν ὼ καὶ ἀρχὴν ἐστι δυ-- 

νατὸν δμωτύμως 46 εἱ (οτγι. ΑἸδχ. [ τῷ] τὸ Τ', τῶ τε 4. ἕξιν --- 9. ἔχειν 

οτὰ αδ, ] 9. τὸ Τα. ] εἰ --- το. στέρησιν οτὰ 7. [ 11. ἀρχὴν ἄλλο 5ογῖρϑὶ 

εχ ΑἸοχ, ἀρχὴν ἄλλῳ 41, ἀρχὴν ἐν ἄλλω ἑαβοῦ. ἰ ἢ ἡ Εἷἴα8, ἡ Τί, ἡ οὗ. | 

ἄλλου Τ. | 18. καλοῖς ΑὉ.} ἕν ἐστιν ΕἸΤ᾿ Αθα5.. 14. φασι δύνασϑαι Α8.. | 

15. μὴ ἢ α8. [ 16. ἐστὲ ογτὰ Τ'΄ ] ἄρνησις ΗΠ Α5ε], αὐϊαϊίο ὦ, οὐαὶ οὰπα τις 

ΑΑ15 ει ἴογι. ΑἸοχ. 18. οὐ] οὐδὲ α5. φάμεν “4, φαίημεν Η: εοιοιὶ εἰ δ 

φαῖεν. 1 19. γ0 καὶ ἀνδρα εὐνουχίαν ΕἸ τὰρ, τὰ Τα8. ἑκατέραν τὴν δύ- 

γαμιν Αἱδι 1.,δι. δὲ ΕἼΤαβ. 1 28. ἀδύνατον μὲν --- 25. ἀδύνατον οἵα Τ' ᾿ 
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ἀδύνατον, ὅτι ψεῦδος τὸ τοιὅτον, ὃ τὸ ἐναντίον ὁ μόνον ἀλη- 25 
ϑὲς ἀλλὰ χαὶ ἀνάγκη ἀσύμμετρον εἶναι" τὸ ἄρα σύμμε- 
τρον ὁ μόνον ψεῦδος ἀλλὰ καὶ ἐξ ἀνάγκης ψεῦδος. τὸ δ᾽ 
ἐναντίον τόὅτῳ, τὸ δυνατόν, ὅταν μὴ ἀναγκαῖον ἢ τὸ ἐναν- 
τίον ψεῦδος εἶναι, οἷον τὸ καϑῆσϑαι ἄνϑρωπον δυνατόν" οὐ 
γὰρ ἐξ ἀνάγχης τὸ μὴ χαϑῆσϑαι ψεῦδος. τὸ μὲν ἐν δυνα- 30 
τὸν ἕνα μὲν τρόπον, ὥσπερ εἴρηται, τὸ μὴ ἐξ ἀνάγκης ψεῦ- 
δος σημαίνει, ἕνα δὲ τὸ ἀληϑὲς εἶναι, ἕνα δὲ τὸ ἐνδεχόμε- 
γον ἀληϑὲς εἶναι. κατὰ μεταφορὰν δὲ ἡ ἐν τῇ γεωμετρίᾳ 
λέγεται δύναμις. ταῦτα μὲν ὃν τὰ δυνατὰ ὁ κατὰ δύνα- 
μιν. τὰ δὲ λεγόμενα κατὰ δύναμιν πάντα λέγεται πρὸς 80 
τὴν πρώτην [μίαν]" αὕτη δ᾽ ἐςξὶν ἀρχὴ μεταβολῆς ἐν ἄλλῳ 1020 
ἢ ἡ ἄλλο. τὰ γὰρ ἄλλα λέγεται δυνατὰ τῷ τὰ μὲν ἔχειν 
αὐτῶν ἄλλο τι τοιαύτην δύναμιν, τὰ δὲ μὴ ἔχειν, τὰ δὲ 
ὡδὶ ἔχειν. ὁμοίως δὲ χαὶ τὰ ἀδύνατα. ὥςε ὁ κύριος ὅρος 
τῆς πρώτης δυνάμεως ἂν εἴη ἀρχὴ μεταβλητιχὴ ἐν ἄλλῳ 
ἢ ἣ ἄλλο. 

σι 

ὃ ποσὸν λέγεται τὸ διαιρετὸν εἰς ἐνυπάρχοντα, ὧν ἔχά- 
τερον ἢ ἕχαστον ἕν τι χαὶ τόδε τι πέφυχεν εἶναι. πλῆϑος 
μὲν οὖν ποσόν τι ἂν ἀριϑμητὸν ἢ, μέγεϑος δὲ ἂν μετρητὸν 
ἢ. λέγεται δὲ πλῆϑος μὲν τὸ διαιρετὸν δυνάμει εἰς μὴ συν- 10 
ἐχῆ, μέγεϑος δὲ τὸ εἰς συνεχῆ. μεγέϑος δὲ τὸ μὲν ἐφ᾽ ν 
συνεχὲς μῆχος, τὸ δ᾽ ἐπὶ δύο πλάτος, τὸ δ᾽ ἐπὶ τρία βάϑος. 

τούτων δὲ πλῆϑος μὲν τὸ πεπερασμένον ἀριϑμός, μῆχος δὲ 
γραμμή, πλάτος δὲ ἐπιφάνεια, βάϑος δὲ σῶμα. ἔτι τὰ 

οὐμὲν λέγεται χαϑ' αὑτὰ ποσὰ ἄττα, τὰ δὲ κατὰ συμβεβη- 
κός, οἷον ἡ μὲν γραμμὴ ποσόν τι χαϑ' ἑαυτό, τὸ δὲ μϑσι- 
κὸν χατὰ συμβεβηκός. τῶν δὲ χκαϑ᾽ αὑτὰ τὰ μὲν κατ᾽ 
οὐσίαν ἐςίν, οἷον ἡ γραμμή, ποσόν τι (ἐν γὰρ τῷ λόγῳ τῷ 
τί ἐςι λέγοντι τὸ ποσὸν ἐνυπάρχει), τὰ δὲ πάϑη καὶ ἕξεις 

μ»- ὅ 

25. οὗ] καὶ οὗ ΕΤΊαβ. } 46. ροϑῖ ἀνάγκη αἀᾷ οἷον 8. 28. τὸ απο δὺυ- 
νατὸν ἴοτι. οτηϊτεπάπτπη ο. ΑἸοχ ῥ. 867, 29. 1 ἡ οτὰ “4Ὁ. [ 81. περ οἵὰ 7᾽. 

838. εἶναι} ἤδη ΑΗΘ. 1 τῇ οὁτα 41 ΑἸἹοχ Αβεὶ. | 84. τὰ οτὰ Αὅ. 
1020α 1. μέαν τποῖπῖ5 ᾿ποίτιϑῖε ὃ, οτὰ ΑἸοχ 6, απὸ πρώτην ἀὐϊ μέαν οχα- 

ΒΙΒου] τποποὶ Α536]. [ 2. εἰ 6. ἢ ἡ ΕἸ, ἡ Ἰαβεῦ. 1.2. τὰ μὲν τῷ 15 οἱ ἴοτι. 

ΑΙοχ. [.8. μὴ] τῶ μὴ ΕἼΤαΞ εἰ ἴοτι. ΑἸοχ Α56].[ 4. ὅρος οτὰ α. [ 8. τε Εἰ] 

τι οτὰ Ηὖ. [ 18. τὸ οτχ Πὖ. | πεπερ.} ἐπβηίξα ὁ. 1 16. αὑτὸ 448. [ 11. 

αὑτὸ 4. [ 18. ροβὶ γραμμή οοιαταα (8, ὁπὶ οὗ. [ 19. τὸ οἵὰ (8. | ποσὸν 

ἐνυπάρχει ΑἸοχ, ποσὸν ὑπάρχει Ηὖ, ποσόν τι ὑπάρχει αϑοῦ. 
- 5 
ἤ 
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90 τῆς τοιαύτης ἐστὶν οὐσίας, οἷον τὸ πολὺ χαὶ τὸ ὀλίγον, καὶ 
μαχρὸν καὶ βραχύ, καὶ πλατὺ καὶ στενόν, χαὶ βαϑὺ καὶ 
ταπεινόν, καὶ βαρὺ χαὶ κοῦφον, χαὶ τάλλα τὰ τοιαῦτα. 
ἔστι δὲ καὶ τὸ μέγα καὶ τὸ μιχρόν, καὶ τὸ μεῖζον χαὶ 
ἔλαττον, χαὶ χαϑ' αὑτὰ χαὶ πρὸς ἄλληλα λεγόμενα, τοῦ. 

9ῦ ποσοῦ πάϑη χκαϑ' αὑτά" μεταφέρεται μέντοι χαὶ ἐπ᾽ ἄλλα 
ταῦτα τὰ: ὀνόματα. τῶν δὲ χατὰ συμβθεβηχὸς λεγομένων 
ποσῶν τὸ μὲν ὅτως λέγεται ὥσπερ ἐλέχϑη ὅτι τὸ μϑσιχὸν 
ποσὸν χαὶ τὸ λευχὸν τῷ εἶναι ποσόν τι ᾧ ὑπάρχϑσι, τὰ δὲ 
ὡς κίνησις καὶ χρόνος" χαὶ γὰρ ταῦτα πόσ᾽ ἄττα λέγεται 

80 χαὺὶ συνεχῆ τῷ ἐκεῖνα διαιρετὰ εἶναν ὧν ἐςὶ ταῦτα πάϑη. 
λέγω δὲ ἃ τὸ κινόμενον ἀλλ᾽ ὃ ἐκινήϑη" τῷ γὰρ ποσὸν εἶναι 
ἐχεῖνο χαὶ ἡ κίνησις ποσή, ὁ δὲ χρόνος τῷ ταύτην. 

14 ΣἼἾἼὸ ποιὸν λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ἡ διαφορὼ τῆς ὁσίας, 
οἷον ποιόν τι ἄνϑρωπος ζῷον ὅτι δίπϑν, ἵππος δὲ τετράπϑν" 

8ὅ χαὶ χύχλος ποιόν τι σχῆμα ὅτι ἀγώνιον, ὡς τῆς διαφορᾶς 
- ᾿ ᾽) ὕ ,ὔ » -“ κ᾿ ᾿ 7, 

1020 τῆς χατὰ τὴν οὐσίαν ποιότητος οὔσης. ἕνα μὲν δὴ τρόπον 
-" , ᾿) ’ “ }] , 

τᾶτον λέγεται ἡ ποιότης διαφορὰ ὁσίας, ἕνα δὲ ὡς τὰ ἀχί- 
Ἀν ᾿Ὶ , [γ « ᾽ δ , 

γητὰ χαὶ τὰ μαϑηματιχά, ὡσπερ οἱ ἀριϑμοὶ ποιοί τινὲς, 
τς ς Ν ΄ . “ ᾽ Ὄ ΖΦ ’ 

οἷον οἱ σύνϑετοι χαὶ μὴ μόνον ἐφ᾽ ἕν ὄντες ἀλλ᾽ ὧν μίμημα 
ΡΕΡΣ Ν ΄ τᾷ ΞΕ ς Αἰ ΝΑ 5 τὸ ἐπίπεδον χαὶ τὸ ςερεόν (ὅτοι δ᾽ εἰσὶν οἱ ποσάκις ποσοὶ ἢ 

, Ν [ Ὁ λ λ Ἁ ς ΄ 

ποσάχις ποσάχις ποσοί), χαὶ ὅλως ὃ παρὰ τὸ ποσὸν ὑπάρ- 08 
ἐὐ ΕΒ ι Δ κ ΓΕ “- - ς 

χϑι ἐν τῇ ὀσίψφ᾽ ὀσία γὰρ ἑχάςϑ ὃ ἅπαξ, οἷον τῶν ἕξ ἐχ 
«Ὁ Α ἍᾺ ἢ 9 ᾿ ) ἃ “ ἐς. 5 Ν Χ “ ξ - " [ 

ὃ δὶς ἡ τρίς εἰσιν ἀλλ᾿ ὃ ἅπαξ' ἕξ γὰρ ἁπαξἕξ ἕξ. ἔτι ὅσα 

πάϑη τῶν κινουμένων οὐσιῶν, οἷον ϑερμότης καὶ ψυχρότης, 
10 χαὶ λευχότης χαὶ μελανία, καὶ βαρύτης καὶ κεφότης, καὶ 

" τ ὃ ᾿ . ω . 
ὅσα τοιαῦτα, καϑ' ἃ λέγονται χαὶ ἀλλοιδσϑαι τὰ σώματα 
μεταβαλλόντων. ἔτι χατ᾽ ἀρετὴν χαὶ κακίαν χαὶ ὅλως τὸ 

ἂ χ 3 ΄ ᾿ δ ἣ δ ’ὔ , ) ἍᾺ 

χαχὸν χαὶ ἀγαϑόὸν. σχεδὸν δὴ κατὰ δύο τρόπϑς λέγοιτ᾽ ἀν 

20. τὸ ροβὲ χαὶ οπὰ “46. [] χαὶ τὸ μακρὸν “δ. ]. 41. καὶ πλατὺ -- 22. 

βαρὺ δι Εἰ. [.21. καὶ βαϑὺ καὶ ταπεινόν οπχ ΑΗ. ] 5. τὰ οπι “456. ] 

28. τὸ ἅπιίθ μικρὸν οπι 7. [ τὸ ἀπ μεῖζον οπῖ {.16. χαὶ τὸ ἔλαττον Η 

ΑἸοχ. 1 25. μεταφέρονται «Ὁ. ] μέντοιγε Η. ] ταῦτα τὰ ὃν. καὶ ἐπ᾽ ἄλλα 

α8.] 21. λέγονται Τ΄ [.28. τι ἐνυπάρχουσι 7. ] 29. λέγονται Τ'΄ 1 80. ταῦτα] 

τὼ 41. πάϑη οτὰ Τ΄} 851. δὴ ΠΗ. [ 38. τὸ δηϊὸ ποιὸν [ονῖ. οταϊοπάππα. 

αὖ διαφοραὶ «46. ] 34. τι] ποι Τ΄ 85. ποιοῦν Τ' 

1020Ὸ 1. οὔσης οτὰ 7΄. [ 5. ἢ ποσάκις ποσάκις ποσοὶ] οἱ ποσοὶ πο-- 
ἢ τ τς Ἀῖς ΟΖ ὴ ἐΡάοος, 

σάκις 48. } 1. ὃ ἅπαξ ἄς ςοπϊεοίανα ΒΟΓΙΡ51, [οντ. οασὰ ὁ οἱ Αἴοχ, τὸ ἁπαξ 
3 ὡ ΓΞ Ὲ 

αϑοῦ 56]. [ 8. ἀλλ] ἀλλ᾽ ὁ δὶς ἢ τρὶς Τ΄ [ ὃ --- 8] ὃ -- δ' α8. 1 ἕξ οτα 

Αὐηῦ. [ τι. ἃ] ὅσα .4ὅ. ] καὶ οτὰ 4. | 18. δὲ Τ'. 
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τὸ ποιόν, χαὶ τούτων ἕνα τὸν χυριώτατον" πρώτη μὲν γὰρ 
ποιότης ἡ τῆς ὁσίας διαφορά. ταύτης δέ τι καὶ ἡ ἐν τοῖς 15 
ἀριϑμοῖς ποιότης μέρος" διαφορὰ γάρ τις ὀσιῶν, ἀλλ᾽ ἢ οὐ 
κινθμένων ἢ οὐχ ἧ κινόμενα. τὰ δὲ πάϑη τῶν κχινομένων ἧ 
κινούμενα, χαὶ αἱ τῶν κινήσεων διαφοραί. ἀρετὴ δὲ καὶ 
καχία τῶν παϑημάτων μέρος τι" διαφορὰς γὰρ δηλᾶσι τῆς 

κινήσεως χαὶ τῆς ἐνεργείας, χαϑ'᾽ ἃς ποιϑσιν ἢ πάσχϑσι χα- 20 

λῶς ἢ φαύλως τὰ ἐν κινήσει ὄντα" τὸ μὲν γὰρ ὡδὶ δυνά- 
μενον χινεῖσϑαι ἢ ἐνεργεῖν ἀγαϑόν, τὸ δ᾽ ὡδὲ καὶ ἐναντίως 
μοχϑηρόν. μάλιστα δὲ τὸ ἀγαϑὸν χαὶ χαχὸν σημαίνει τὸ 
ποιὸν ἐπὶ τῶν ἐμψύχων, καὶ τότων μάλιξα ἐπὶ τοῖς ἔχϑθσι 
προαίρεσιν. 9 

«Πρός τι λέγεται τὰ μὲν ὡς διπλάσιον πρὸς ἥμισυ καὶ 
τριπλάσιον πρὸς τριτημόριον, χαὶ ὅλως πολλαπλάσιον πρὸς 
πολλοξημόριον χαὶ ὑπερέχον πρὸς ὑπερεχόμενον" τὰ δ᾽ ὡς 
τὸ ϑερμαντιχὸν πρὸς τὸ ϑερμαντὸν καὶ τὸ τμητιχὸν πρὸς τὸ 
τμητόν, χαὶ ὅλως τὸ ποιητιχὸν πρὸς τὸ παϑητιχόν" τὰ δ᾽ 30 
ὡς τὸ μετρητὸν πρὸς τὸ μέτρον χαὶ ἐπιξςητὸν πρὸς ἐπιξήμην 
χαὶ αἰσϑητὸν πρὸς αἴσϑησιν. λέγεται δὲ τὰ μὲν πρῶτα κατ᾽ 
ἀριϑμόν, ἢ ἁπλῶς ἢ ὡρισμένως πρὸς αὐτὲς ἢ πρὸς ἕν, οἷον 

υὐτὸ μὲν διπλάσιον πρὸς ἕν ἀριϑμὸς ὡρισμένος, τὸ δὲ πολλα- 
σλάσιον κατ᾽ ἀριϑμὸν πρὸς ἕν, ὀχ ὡρισμένον δέ, οἷον τόνδε 35 
ἢ τόνδε" τὸ δὲ ἡμιόλιον πρὸς τὸ ὑφημιόλιον χατ᾽ ἀριϑμὸν 1021α 
πρὸς ἀριϑμὸν ὡρισμένον, τὸ ἐπιμόριον πρὸς τὸ ὑπεπιμόριον 
κατὰ ἀόριξςξον, ὥσπερ τὸ πολλαπλάσιον πρὸς τὸ ἕν. τὸ δ᾽ 

ὑπερέχον πρὸς τὸ ὑπερεχόμενον ὅλως ἀόριςον χατ᾽ ἀριϑμόν" 
ὁ γὰρ ἀριϑμὸς σύμμετρος, χατὰ μὴ σύμμετρον δὲ ἀριϑμὸν Ὁ 
λέγεται" τὸ γὰρ ὑπερέχον πρὸς τὸ ὑπερεχόμενον τοσοῦτόν 
τέ ἐςι χαὶ ἔτι" τῦτο δ᾽ ἀόριςον" ὁπότερον γὰρ ἔτυχϑεν ἔςιν, 

15. τις Τ' 45, [ 1τ. κινουμένων Ταβ. [ 18. αὖ οτὰν 4. [.21. ἐν τῇ κι- 

νήσει Τα8.} τὰ --- δυνάμενα 7. [.28. καὶ τὸ κακὸν ΕΤ΄8. ] 26. πρὸς τὸ 
ἥμισυ Αὐας. [ 21. πρὸς τὸ τριτημόριον ἀ4. ὅλως τὸ πολλαπλάσιον Ηῤ.] 

πρὸς τὸ πολλοστηπόριον ΕΗΡα5. [ 28. πρὸς τὸ ὑπερεχόμενον Ηὔ. [ 29. τὸ 
πρὸς τὸ Αὐ͵ οτὰ ΕἸ Τα. | τὸ οι πιπη, ἰου πιτη, «παν ἢ ΟἿ Τα. | 81. καὶ 

τὸ ἐπιστητὸν ΤΉΡαβ. [ 38. ὡρισμένον ΕἸ Ὁ. ] αὐτὸν ἢ πρὸς ἔνια Ηῤ. | 

84. πρὸς --- πολλαπλάσιον οτὰ Τ΄. [ ὡρισμένος] ὡρισμένος πρὸς ἕν 45. 
1021 α 1. Ροβὲ τόνδε μυποίσμη εἰ 2. ροϑὲ ὡρισμένον οοἴοη οὖ. 1 2. ὧρι- 

σμένους Τ΄. [ 8. ἀορίστου Α4Ὁ, ἀορίστους Εἰ. ] 5. σύμμετρον 46. 1 μὴ οτὰ 

Τ.} ἀριϑμὸς οὐ 4. [{ 6. λέγονται ΕἸ! 45. ] γὰρ] δὲ 4..] τ. τέ οπν ΔΙεκ. 

καὶ οτὰ αὐ, 1 ἔτι] ἔτι τοῦτο Τ 1 ροθρὶ δ᾽ αἀ4 ἐστὶν ΑἸοχ, 
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ἢ ἴσον ἢ οὐκ ἴσον. ταῦτά τε οὖν τὰ πρός τι πάντα χατ᾽ 
ἀριϑμὸν λέγεται χαὶ ἀριϑμοῦ πάϑη, καὶ ἔτι τὸ ἴσον χαὶ 

10 ὅμοιον χαὶ ταὐτὸ κατ᾽ ἄλλον τρόπον" χατὰ γὰρ τὸ ν λέ- 
γεται πάντα. ταὐτὰ μὲν γὰρ ὧν μία ἡ οὐσία, ὅμοια δ᾽ 
ὧν ἡ ποιότης μία, ἴσα δὲ ὧν τὸ ποσὸν ἕν. τὸ δ᾽ ἕν τοῦ 
ἀριϑμξ ἀρχὴ χαὶ μέτρον, ὥςε ταῦτα πάντα πρός τι λέ- 
γεται κατ᾽ ἀριϑμὸν μέν, οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον. τὰ δὲ 

15 ποιητικὰ καὶ παϑητιχκὰ κατὰ δύναμιν ποιητικὴν καὶ παϑη- 
τιχὴν χαὶ ἐνεργείας τὰς τῶν δυνάμεων, οἷον τὸ ϑερμαντικὸν 
πρὸς τὸ ϑερμαντόν, ὅτι δύναται, καὶ πάλιν τὸ ϑερμαῖνον 
πρὸς τὸ ϑερμαινόμενον καὶ τὸ τέμνον πρὸς τὸ τεμνόμενον, 
ὡς ἐνεργᾶντα. τῶν δὲ κατ᾽ ἀριϑμὸν ἐκ εἰσὶν ἐνέργειαι ἀλλ᾽ 

20 ἢ ὃν τρόπον ἐν ἑτέροις εἴρηται" αἱ δὲ κατὰ κίνησιν ἐνέργειαι 
ὃχ ὑπάρχϑσιν. τῶν δὲ χατὰ δύναμιν καὶ κατὰ χρόνες ἤδη 
λέγονται πρός τι, οἷον τὸ πεποιηχὸς πρὸς τὸ πεποιημένον 

Ἡδα χυνβσῆνοςι ἡηαϑδνη : ν ᾿ : ἷ καὶ τὸ ποιῆσον πρὸς τὸ ποιησόμενον. οὕτω γὰρ χαὶ πατὴρ 
υἱϑ λέγεται πατήρ' τὸ μὲν γὰρ πεποιηκός, τὸ δὲ πεπονϑόςτι0 

Ωὅ τί ἐςιν. ἔτι ἔνια κατὰ ςέρησιν δυνάμεως, ὥσπερ τὸ ἀδύνα- 

τον χαὶ ὅσα ὅτω λέγεται, οἷον τὸ ἀόρατον. τὰ μὲν ὃν κατ᾽ 
ἀριϑμὸν χαὶ δύναμιν λεγόμενα πρός τι πάντα ἐςὶ πρός τι 
τῷ ὅπερ ἐστὶν ἄλλου λέγεσθαι αὐτὸ ὅ ἐστιν, ἀλλὰ μὴ τῷ 
ἄλλο πρὸς ἐχεῖνο" τὸ δὲ μετρητὸν καὶ τὸ ἐπιστητὸν χαὶ τὸ 

80 διανοητὸν τῷ ἄλλο πρὸς αὐτὸ λέγεσϑαι πρός τι λέγονται. 
τό τε γὰρ διανοητὸν σημαίνει ὅτι ἐστὶν αὐτοῦ διάνοια, οὐκ 
ἔςι δ᾽ ἡ διάνοια πρὸς τὅτο οὗ ἐςὶ διάνοια" δὶς γὰρ ταὐτὸν 
εἰρημένον ἂν εἴη. ὁμοίως δὲ καὶ τινός ἐςιν ἡ ὄψις ὄψις, ὀχ 

1021ὺ οὗ ἐστὶν ὄψις" καίτοι γ᾽ ἀληϑὲς τοῦτο εἰπεῖν. ἀλλὰ πρὸς 
χρῶμα ἢ πρὸς ἄλλο τι τοιοῦτον. ἐχείνως δὲ δὶς ταὐτὸν 

8. ἢ αηΐο ἴσον οτὰχ .4ὅ. ] τε οὰα ΤΗΣ. [ ἅπαντα ΕΤαβ. ] τ0. κατ᾽ οπὶ 
ΑὉ.. τι. πάντα ταυτά. τὸ μὲν γὰρ ταυτὸ ὧν Α. ] ἡ οπι 41 εἰ ΑἸακ. | 

ὅμοια --- 12. μία μοβὶ ἕν 1. 1.18. ταῦτα] ταῦτα μὲν τὰ πρός τι .4ὅ, 

ταῦτα μὲν ὃ: οεἴετ! ταῦτα. [ 15. ποιητικὴν τε καὶ Τάα8. 1 11. καὶ --- 18. 

ϑερμαινόμενον οπα Ηδ. 20. δύναμιν ΕἸ. [ 22. πρός] τὰ πρός Τα8, τινα 

πρός ἴοτι. ΑἸεχ. [.28. ποιηϑησόμενον Α]οχ. καὶ ὃ πατὴρ Τ'. [ 25. ἔτει δ᾽ 

ἔνια Ηὐ. 1] 21. πρός τι ἀηῖς τῷ οἵα 7. [ 28. ἅπερ Ηδ Α5ε]. [ δ] ὅπερ Ηὖ, 
οτὰ α8. ἰ τὸ Τ΄ [ 29. ἄλλου πρὸς ἀ5. [ τὸ απῖο διαν. οτχ Ε7'΄. [ 80. ἀλλα 
Ηδ. 1 ἀλλου πρὸς αὐτὰ α8. πρὸς οτχ 475. [ τι ἃ λέγονται 4. 1 λέγε-- 
ται 8. [ 81. ὅτι] ὃ Τ'΄ 1 32. τοῦτο] τὸ Εἰ. [ 38. αἰϊογυτη ψὲς οπὴ 8. 

1021 1. ἐστὶν ἡ ὄψις Η ΑἸοχ. | γ᾽ «44 Εἰ. [ πρὸς τὸ χρῶμα Εὖ. 
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λεχϑήσεται, ὅτι ἔςιν ὄψις ὃ ἐςὶν ἡ ὄψις. τὰ μὲν ὃν χαϑ' 
ἑαυτὰ λεγόμενα πρός τι τὰ μὲν ὅτω λέγεται, τὰ δὲ ἂν τὰ 
γένη αὐτῶν ἡ τοιαῦτα, οἷον ἡ ἰατρικὴ τῶν πρός τι ὅτι τὸ Ὁ 
γένος αὐτῆς ἡ ἐπιστήμη δοχεῖ εἶναι τῶν πρός τι. ἔτι χαϑ' 

ὅσα τὰ ἔχοντα λέγεται πρός τι, οἷον ἰσότης ὅτι τὸ ἴσον, 
χαὶ ὁμοιότης ὅτι τὸ ὅμοιον. τὰ δὲ κατὰ συμβεβηκός, οἷον 
ἄνθρωπος πρός τι ὅτι συμβέβηκεν αὐτῷ διπλασίῳ εἶναι, 
τῶτο δ᾽ ἐςὶ τῶν πρός τι" ἢ τὸ λευχόν, εἰ τῷ αὐτῷ συμβέ- τ0΄ 
βηχε διπλασίῳ χαὶ λευκῷ εἶναι. 

10 Τέλειον λέγεται ἕν μὲν ὃ μὴ ἔςιν ἔξω τι λαβεῖν μηδὲ 
ἕν μόριον, οἷον χρόνος τέλειος ἑχάςϑ ὅτος ὃ μὴ ἔςιν ἔξω 

λαβεῖν χρόνον τινὰ ὃς τούτου μέρος ἐςὶ τοῦ χρόνϑ. καὶ τὸ 
κατ᾽ ἀρετὴν χαὶ τὸ εὖ μὴ ἔχον ὑπερβολὴν πρὸς τὸ γένος, 1 
οἷον τέλειος ἰατρὸς χαὶ τέλειος αὐλητής, ὅταν κατὰ τὸ εἶδος 
τῆς οἰχξείας ἀρετῆς μηϑὲν ἐλλείπωσιν. ὅτω δὲ μεταφέροντες 

χαὶ ἐπὶ τῶν χαχῶν λέγομεν συχοφάντην τέλειον καὶ κλέ- 
πτὴν τέλειον, ἐπειδὴ καὶ ἀγαϑοὺς λέγομεν αὐτός, οἷον χλέ- 
πτὴν ἀγαϑὸν καὶ συκοφάντην ἀγαϑόν, καὶ ἡ ἀρἑτὴ τελείω- 30 
σίς τις ἕχαξον γὰρ τότε τέλειον καὶ οὐσία πᾶσα τότε τε- 

{Πλεία, ὅταν κατὰ τὸ εἶδος τῆς οἰχείας ἀρετῆς μηϑὲν ἐλλείπῃ 
μόριον τῇ χατὰ φύσιν μεγέϑους. ἔτι οἷς ὑπάρχει τὸ τέλος 
σπουδαῖον, ταῦτα λέγεται τέλεια" χατὰ γὰρ τὸ ἔχειν τὸ 
τέλος τέλεια. ὥς ἐπεὶ τὸ τέλος τῶν ἐσχάτων τί ἐστι, καὶ 20 
ἐπὶ τὰ φαῦλα μεταφέροντες λέγομεν τελείως ἀπολωλέναι 
χαὶ τελείως ἐφϑάρϑαι, ὅταν μηδὲν ἐλλείπῃ τῆς φϑορᾶς καὶ 

τοῦ χαχᾶ ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ ἐσχάτα ἧ. διὸ χαὶ ἡ τελευτὴ χατὰ 
μεταφορὰν λέγεται τέλος, ὅτι ἄμφω ἔσχατα. τέλος δὲ 
χαὶ τὸ ὃ ἕνεχα ἔσχατον. τὰ μὲν οὖν καϑ᾽ αὑτὰ λεγόμενα 30 
τέλεια τοσαυταχῶς λέγεται, τὰ μὲν τῷ κατὰ τὸ εὖ μηϑὲν 

8. ὅτι οτὰ Αό, ] ἡ ὄψις Ηὖ, οτὰα 44ὅ. 1 ἢ οτα Ηῤ ΑἸοεχ.  ἕοτι. ἔστιν ἢ 
ὄψις οὗ ἐστὶν ὄψις, (011. 482, δι. [ δ. ἦ οτα 4. [ 1. οἷον ἢ ἰσότης 4. | 
8. οἷον ὃ ἄνθρωπος ΑἸ ΗΕ. ] το. εἰ] ἡ 4Ὅ.. 12. τὸ τέλειον “1ὅ. ] μηδὲν 
Τ' εἰ ἴοτι. ὁ ΑἸοχ, μηϑὲν Εἰ, ἀυΡΙο ἀπ τοῖο. [ 18. ἀπίς χρόνος 44 ὃ ΕΣ 

Τοῦ, «οϊοτὶ οὐ ΑἸοχ πα. [ ἔξω] ἔξω τι α8.} 14. χρόνον ὡς τούτου Τ' | τὸ] 
τὰ 4. 15. τὸ εὖ 41 εἐἱ ΑἸοχ: οοἰοιῖ οἱ οὖ τὸ τοῦ εὖ, οἵ. δ81.} μὴ ἔχοντι 

δ᾽ 4, ὁτὰ Τ΄ 1 πρός τι γένος α8. [ 11. ἐλλίπωσιν 44ὅ. [] 18. λέγομεν αὖ- 
τοὺς συκ. α8.} 20. ροεὲ ἀγαϑόν ρυπείμμα οὖ. [ καὶ ἡ --- 21. τις ὁ1ὰ 42.} 

21. τέλειόν τι χαὶ 4{Ὁ.} ἡ οὐσία α8.} τότε οτα .“1ὅ.}] 24. κατὰ --- 26. τέ- 

λει οτὰ 7᾽. 24. τὸ ροϑβὶ ἔχειν οτὰ ἔα8.} 26. ἐπειδὴ Τ΄ [ 21. ἐλλίπῃ ἌΡ 

28. τῶ ἐσχάτω 44Ὁ ΑἸεχ, τῶν ἐσχάτων Τ᾽. | ἢ] δ᾽ ἡ Ε. 1 81. τῷ οπι 7. 
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ἐλλείπειν μηδ᾽ ἔχειν ὑπερβολὴν μηδὲ ἔξω τι λαβεῖν, τὰ δ᾽ 
ὅλως χατὰ τὸ μὴ ἔχειν ὑπερβολὴν ἐν ἑκάστῳ γένει μηδ᾽ 

1022 εἶναί τι ἔξω, τὰ δὲ ἄλλα ἤδη κατὰ ταῦτα τῷ ἢ ποιεῖν τι 

τοιοῦτον 1) ἔχειν ἢ ἁρμόττειν τούτῳ ἢ ἁμῶς γέ πως λέγε- 
σϑαι πρὸς τὰ πρώτως λεγόμενα τέλεια. 

1 Πέρας λέγεται τὸ ἔσχατον ἑχάςου χαὶ οὗ ἔξω μηϑὲν 
5 ἔςξν λαβεῖν πρώτα, καὶ οὗ ἔσω πάντα πρώτου, χαὶ ὃ ἂν ἡ 
εἶδος μεγέϑους ᾿ ἔχοντος μέγεϑος, χαὶ τὸ τέλος ἑχάστου 

(τοιᾶτον δ᾽ ἐφ᾽ ὃ ἡ κίνησις καὶ ἢ πρᾶξις, χαὶ ὃκ ἀφ' ὃ, ὁτὲ 

δὲ ἄμφω χαὶ ἀφ’ ὃ καὶ ἐφ᾽ ὃ καὶ τὸ ὃ ἕνεκα), χαὶ ἡ ὁσία 
ἑχάςϑ, καὶ τὸ τί ἦν εἶναι ἑκάξῳ᾽ τῆς γνώσεως γὰρ ττο 

10 πέρας" εἰ δὲ τῆς γνώσεως, χαὶ τῇ πράγματος. ὥςξ φανξ-113 
ρὸν ὅτι ὁσαχῶς τὲ ἡ ἀρχὴ λέγεται, τοσαυταχῶς καὶ τὸ 
πέρας, χαὶ ἔτι πλεοναχῶς" ἡ μὲν γὰρ ἀρχὴ πέρας τι, τὸ 
δὲ πέρας ὁ πᾶν ἀρχή. 

185. ἸΤὸ χαϑ'᾽ ὃ λέγεται πολλαχῶς, ἕνα μὲν τρόπον τὸ 
ι5 εἶδος καὶ ἡ οὐσία ἑχάστου πράγματος, οἷον χαϑὸ ἀγαϑός, 

αὐτὸ ἀγαϑόν, ἕνα δὲ ἐν ᾧ πρώτῳ πέφυκε γίγνεσϑαι, οἷον 
τὸ χρῶμα ἐν τῇ ἐπιφανείῳ. τὸ μὲν οὖν πρώτως λεγόμενον 
χαϑὸ τὸ εἶδός ἐστι, δευτέρως δὲ ὡς ἡ ὕλη ἑχάστου καὶ τὸ 

ὑποκείμενον ἑχάστῳ πρῶτον. ὅλως δὲ τὸ χαϑὸ ἰσαχῶς καὶ 
50 τὸ αἴτιον ὑπάρξει" χατὰ τί γὰρ ἐλήλυϑεν ἢ οὗ ἕνεχα ἐλή- 

λυϑε λέγεται, καὶ χατὰ τί παραλελόγισται ἢ συλλελόγει- 
ςαι, ἢ τί τὸ αἴτιον τῇ συλλογισμᾷ ἢ παραλογισμϑ. ἔτι 

τὸ καϑὸ τὸ κατὰ ϑέσιν λέγεται, καϑὸ ἕξηκεν ἢ καϑὸ βαδί- 
ζει" πάντα γὰρ ταῦτα ϑέσιν σημαίνει καὶ τόπον. ὥὧςε καὶ 

τὸ χαϑ᾽ αὑτὸ πολλαχῶς ἀνάγκη λέγεσθαι. ἕν μὲν γὰρ 

χαϑ' αὑτὸ τὸ τί ὴν εἶναι ἑχάςῳ, οἷον ὁ Καλλίας καϑ' αὑτὸν 

διῶ σι 

82. μηδὲ ἔξω --- 38. ὑπερβολὴν οπὶ ἐα8. [ 838. ἐν] ἑνὶ Τ' 

1022α 1 ἔξω -- ἤδη] ἐξ ὧν τὼ ἀλλα εἴδη Τ΄ 1 κατὰ ταῦτα] καϑ' 

αὑτὰ ΕΤ' οὐ καϑ' αὑτὰ α58. Ι 2. τοιούτω ΕἸ ΤΊ. [ ἁμῶς γέ πως ὃ, ἄλλως 

γέ πως εοάϊοο5 εἰ ώ80, ὁπωσοῦν ΑΙοχ. [.4. τότε 41ὅ. ] καὶ οπι ἑ. | 5. καὶ 

- πρώτου οχκ ΕΠ7΄. [ εἴσω ἀα8.] 6. ροβὶ ἑκάστου εἰ 1. ἀπίος ὅτὲ ραποίππι οἱ 

8. Ροβὲ ἐφ᾽ ὃ οἵ ροβὲ ἕνεχα οοιθσηα οὖ. [ 1. τοῦτο ἴοτι. ΑΙοχ. [ ὁτὲ] ὅτι Τ'. ] 

8, ἀφ᾽] ὑφ᾽ Τ'΄ 1 μοβὲ ἡ οὐσία «44 ἡ ΕΙΑὔοὐ.} 11. τε οτὰ ΑἸοχ. [.18. δεύτερον 

ΑΗ, ἡ ὕλη ὡς 4. }] 19. δὲ καὶ τὸ Τ' Ι. 20. ὑπάρχει ΑΙοχ, ἔονε. τϑοῖο. 

ἢ οτὰ Αὅ. | 52. εἰ] ὅτι ΕἸ Ταβ. 1 μοϑὲ ἔτι αἀδᾷ δὲ Κ᾽ Δδοῦ. [.χ4. τόπον ση- 

μαΐνει καὶ ϑέσιν ΑἸ Η5.. Ι. 26. καϑ' αὑτὸν χκαλλίας «(ἃ “42, χαϑ' αὑτὸ 

Καλλίας ἀἀὰ ΑἸεχ, 564 Ἰάρι οἵχ τὸ τ. ἡ. ε. Καλλίᾳ. 
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Καλλίας χαὶ τὸ τί ἣν εἶναι ΚΚαλλίᾳ' ἕν δὲ ὅσα ἐν τῷ τί 
“ἐστιν ὑπάρχει, οἷον ζῷον ὁ Καλλίας καϑ'᾽ αὑτόν. ἐν γὰρ 

τῷ λόγῳ ἐνυπάρχει τὸ ζῷον" ζῷον γάρ τι ὁ Καλλίας. ἔτι 
δὲ εἰ ἐν αὑτῷ δέδεχται πρώτῳ ἢ τῶν αὐτῷ τινί, οἷον ἡ ἐπι- 30 
φάνεια λευχὴ καϑ᾽ αὑτήν, καὶ ζῇ ὁ ἄνϑρωπος καϑ' αὑτόν" 
ἡ γὰρ ψυχὴ μέρος τι τῇ ἀνϑρώπο, ἐν ἣ πρώτῃ τὸ ζῆν. ἔτι 

ὃ μή ἐςιν ἄλλο αἴτιον. τῷ γὰρ ἀνϑρώπε πολλὰ αἴτια, τὸ 
ζῷον, τὸ δίπον" ἀλλ᾽ ὅμως χαϑ' αὑτὸν ἄνϑρωπος ὁ ἄνϑρω-' 

εἰϑσπός ἐςιν. ἔτι ὅσα μόνῳ ὑπάρχει χαὶ ἣ μόνον" διὸ τὸ χε- 8 
χωρισμένον χαϑ' αὑτό. 

19. Δδιάϑεσις λέγεται τοῦ ἔχοντος μέρη τάξις, ἢ κατὰ 1022 

τόπον ἢ κατὰ δύναμιν ἢ κατ᾽ εἶδος" ϑέσιν γὰρ δεῖ τινὰ 
εἶναι, ὥσπερ καὶ τὄνομα δηλοῖ ἡ διάϑεσις. 

20. ἝἽἝξις δὲ λέγεται ἕνα μὲν τρόπον οἷον ἐνέργειά τις τοῦ 
ἔχοντος χαὶ ἐχομένϑ, ὥσπερ πρᾶξίς τις ἢ κίνησις" ὅταν γὰρ ὅ 
τὸ μὲν ποιῇ τὸ δὲ ποιῆται, ἔστι ποίησις μεταξύ" οὕτω καὶ 
τοῦ ἔχοντος ἐσϑῆτα καὶ τῆς ἐχομένης ἐσϑῆτος ἔστι μεταξὺ 

ἕξις. ταύτην μὲν ὃν φανερὸν ὅτι οὐκ ἐνδέχεται ἔχειν ἕξιν" 
εἰς ἄπειρον γὰρ βαδιεῖται, εἰ τοῦ ἐχομένου ἔξαι ἔχειν τὴν 
ἕξιν. ἄλλον δὲ τρόπον ἕξις λέγεται διάϑεσις καϑ' ἣν εὖ 10 

ἢ καχῶς διάχειται τὸ διακείμενον, καὶ ἢ καϑ' αὑτὸ ἢ πρὸς 
ἄλλο, οἷον ἡ ὑγίεια ἕξις τις" διάϑεσις γάρ ἔστι τοιαύτη. 

ἔτι ἕξις λέγεται ἂν ἢ μόριον διαϑέσεως τοιαύτης" διὸ καὶ 

ἡ τῶν μερῶν ἀρετὴ ἕξις τίς ἐςιν. 

21 Πάϑος λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ποιότης χαϑ' ἣν. ἀλ- 15 
λοιοῦσϑαι ἐνδέχεται, οἷον τὸ λευχὸν καὶ τὸ μέλαν, χαὶ 
γλυχὺ χαὶ πικρόν, καὶ βαρύτης καὶ κουφότης, χαὶ ὅσα 
ἄλλα τοιαῦτα" ἕνα δὲ αἱ τούτων ἐνέργειαι καὶ ἀλλοιώσεις 
ἤδη. ἔτι τότων μᾶλλον αἱ βλαβεραὶ ἀλλοιώσεις καὶ κινή- 

21. ροβὲ Καλλίας σογαταα οὖ.  καλλίαν Τα8. [ 28. χκαϑ' αὑτό α8. 1 ἐν] 

ἕν α8.} 29. ἔτι} ἕν ΑὉ. ]. 30. ἐν τῷ αὐτῷ α8. [ πρῶτον 48. Ϊ 31. ζῶον Εἰ 
Ταβ.} 38. ἐστι τι ἄλλο ΕἸ, ἐστιν ἕν τι ἀλλο Τ, ἐστιν ἄλλο ἕν τι 48. 34. ὃ 

ἄνϑρωπος ἄνθρωπος α8.] 85. ἡ μόνῳ τα. γ0 διότι ὡρισμένον Εἰ παρ, 70 
διὸ τὸ χκεχρωσμένον ΛΑἸεχ. 

1022 Ὁ 1. κατὰ τὸν τόπον Αὖ. 1 3. καὶ οἵα ΕΑ Ηῦ, ] 4. δὲ οτὰ Ηὐ.} 

δ. ἔχοντός τε καὶ ἔχ. ΑΙεχ. [ 6. ροϑὲ μεταξύ ρυποίαπι ὦ. 8. ἔχειν τὴν ἕξιν 

ΕΠ Τα, ἴοτε. τϑεῖθ. [ 10. ἀπίς εὖ α4ᾷ ἢ Αδοὺ. 1 1τ1. καὶ οπὰ “44ὅ.} 12. ὑγεία α. | 

18. ἐὰν “41ὅ.}] τοιαύτη Αὖ. 1 14. τις οἷα 7. 16. πάϑος δὲ λέγεται 115, 

πάϑος μὲν λέγεται 4. 1 16. τὸ ἀπίς μέλαν οτὰ 4. [ 11. τὸ γλυκὺ καὶ τὸ 

πικρὸν (8. 
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20 σεις, καὶ μάλιξα αἱ λυπηραὶ βλάβαι. ἔτι τὰ μεγέϑη τῶν 
συμφορῶν καὶ λυπηρῶν πάϑη λέγεται. 

22 «Στέρησις λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ἄν μὴ ἔχη τι τῶν 
πεφυχότων ἔχεσϑαι, χἂν μὴ αὐτὸ ἡ πεφυχὸς ἔχειν, οἷον 
φυτὸν ὀμμάτων ἐστερῆσϑαι λέγεται. ἕνα δὲ ἂν περφυχὸς114 

28 ἔχειν, ἢ αὐτὸ ἢ τὸ γένος, μὴ ἔχη, οἷον ἄλλως ἄνϑρωπος ὁ 
τυφλὸς ὄψεως ἐστέρηται καὶ ἀσπάλαξ' τὸ μὲν κατὰ τὸ 
γένος, τὸ δὲ χαϑ᾽ αὑτό. ἔτι ἂν πεφυκὸς καὶ ὅτε πέφυχεν 

ἔχειν μὴ ἔχῃ" ἡ γὰρ τυφλότης ςέρησίς τις, τυφλὸς δ᾽ οὐ 
κατὰ πᾶσαν ἡλικίαν, ἀλλ᾽ ἐν ἡ πέφυχεν ἔχειν, ἄν μὴ ἔχη. 

80 ὁμοίως δὲ καὶ ἐν ᾧ ἂν ἢ καὶ καϑ’ ὃ καὶ πρὸς ὃ καὶ ὡς ἂν 
μὴ ἔχη περφυχός. ἔτι ἡ βιαία ἑκάστου ἀφαίρεσις στέρησις 

λέγεται. χαὶ ὁσαχῶς δὲ αἱ ἀπὸ τοῦ ἃ ἀποφάσεις λέγον- 
ται, τοσαυταχῶς χαὶ αἱ στερήσεις λέγονται" ἄνισον μὲν 

γὰρ τῷ μὴ ἔχειν ἰσότητα περφυχὸς λέγεται, ἀόρατον δὲ 
8ὅ χαὶ τῷ ὅλως μὴ ἔχειν χρῶμα [καὶ τῷ φαύλως], καὶ ἄπεν 

καὶ τῷ μὴ ἔχειν ὅλως πόδας καὶ τῷ φαύλες. ἔτι χαὶ τῷ 
1028 μιχρὸν ἔχειν, οἷον τὸ ἀπύρηνον, τῦτο δ᾽ ἐςὶ τῷ φαύλως πως 

ἔχειν. ἔτι τῷ μὴ ῥᾳδίως ἢ τῷ μὴ καλῶς, οἷον τὸ ἄτμητον 
οὐ μόνον τῷ μὴ τέμνεσϑαι ἀλλὰ χαὶ τῷ μὴ ῥᾳδίως ἢ μὴ 
καλῶς. ἔτι τῷ πάντῃ μὴ ἔχειν" τυφλὸς γὰρ ὁ λέγεται ὁ 

ὅ ἑτερύφϑαλμος ἀλλ᾽ ὁ ἐν ἀμφοῖν μὴ ἔχων ὄψιν. διὸ οὐ 
πᾶς ἀγαϑὸς ἢ χαχός, ἢ δίχαιος ἢ ἄδικος, ἀλλὰ χαὶ τὸ 
μεταξύ. 

29 Τὸ ἔχειν λέγεται πολλαχῶς, ἕνα μὲν τρόπον τὸ 
ἄγειν χατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἢ κατὰ τὴν αὑτῇ ὁρμήν, διὸ 

10 λέγεται πυρετός τε ἔχειν τὸν ἄνϑρωπον καὶ οἱ τύραννοι τὰς 
- 
τ 

πόλεις χαὶ τὴν ἐσϑῆτα οἱ ἀμπεχόμενοι. ἕνα δ᾽ ἐν ᾧ ἄν 
τι ὑπάρχῃ ὡς δεχτιχῷ, οἷον ὁ χαλχὸς ἔχει τὸ εἶδος τοῦ 

20. βλάβαι] βλαβεραί ΕἼΤο, καὶ αἱ βλαβεραί α8, καὶ βλαβεραί ἑ εἰ ἴοτι. 

ΔΙοχ. [ 21. συμφορῶν] ἡδέων ΕἸ 415. 23. στέρησις μὲν λέγεται Τ΄ [ τῶν μὴ 

πεφυκότων ΕΤα8. [ 28. ἦν Ε΄. 1 26. ὃ ἀσπαλαξ α8. Ϊ τὸ ροθῖ κατὼ «44 

ΤΙ ΤῊ [- 91. ὃ 80. καὶ - ἢ οπι «4Ὅ. | 4] ἴονι. ἢ. 

Αὐ. ] ροβὲ πρὸς ὃ δομαπαα οὖ. ἂν οπὰ “4ὅ. ] 84. εἰ 85. εἱ 836. τῷ] τὸ «48 

Ηδε. 1 834. ἰσότητα οτὰ 4. 85. καὶ τὸ φαύλως Τί οτὰ “1 ΑἸεχ ς. [ 86. 
πόδα Τ'. 

10284 1. τὸν Τ᾽. ] ροϑὶ ἀπύρηνον οοἴοπ εὖ. τῷ Τὶ, τὸ αϑοὖ. } 2. ἔχον 

56]. [ τῷ --- τῷ] τὸ -- τὸ ς.} 3. ἢ] ἢ τῶ ΕΤαβ. ] 4. τὸ ΕΤ Α͂5 Λε] ε.] 

ἔχον Ηδ. 1 6. καὶ τὸ οι 4. [ 8. ἔχειν δὲ λέγεται Ηδ. 1 ἕνα οαι ΕΤΗΡ.] 

9. ἄγον “41. ] αὐτοῦ αἱγοθίψας α86. [ ἑαυτοῦ φ. ΔΙοχ. 1 12. ὑπάρχον α8. 

καὶ ἐὰν καϑ' 
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ἀνδριάντος χαὶ τὴν νόσον τὸ σῶμα. ἕνα δ᾽ ὡς τὸ περιέχον 
τὰ περιεχόμενα" ἐν ᾧ γάρ ἐστι περιεχόμενόν τι, ἔχεσϑαι 

τἰσὑπὸ τότου λέγεται, οἷον τὸ ἀγγεῖον ἔχειν τὸ ὑγρόν φαμεν 15 
χαὶ τὴν πόλιν ἀνθρώπες χαὶ τὴν ναῦν ναύτας" ὅτω δὲ καὶ 
τὸ ὅλον ἔχειν τὰ μέρη. ἔτι τὸ χωλῦον χατὰ τὴν αὑτοῦ 
ὁρμήν τι κινεῖσϑαι ἢ πράττειν ἔχειν λέγεται τοῦτο αὐτό, 
οἷον καὶ οἱ χίονες τὰ ἐπιχείμενα βάρη, χαὶ ὡς οἱ ποιηταὶ 

τὸν ἅτλαντα ποιοῦσι τὸν οὐρανὸν ἔχειν ὡς συμπεσόντ᾽ ἂν 30 
ἐπὶ τὴν γῆν, ὥσπερ χαὶ τῶν φυσιολόγων τινές φασιν. τοῦ- 

τον δὲ τὸν τρόπον χαὶ τὸ συνέχον λέγεται ἃ συνέχει ἔχειν, 
ὡς διαχωρισϑέντα ἂν χατὰ τὴν αὑτοῦ ὁρμὴν ἕκαστον. καὶ 

τὸ ἔν τινι δὲ εἶναι ὁμοιοτρόπως λέγεται καὶ ἑπομένως τῷ 
ἔχειν. 2ὅ 

2Λ Ἰὸ ἔκ τινὸς εἶναι λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ἐξ οὗ ἐστὶν 
ὡς ἵλης, χαὶ τᾶὅτο διχῶς, ἢ κατὰ τὸ πρῶτον γένος ἢ χατὰ 

τὸ ὕστατον εἶδος, οἷον ἔστι μὲν ὡς ἅπαντα τὰ τηχτὰ ἐξ 
ὕδατος, ἔστι δ᾽ ὡς ἐκ γαλκχδ ὁ ἀνδριάς. ἕνα δ᾽ ὡς ἐχ τῆς 

πρώτης χινησάσης ἀρχῆς, οἷον ἐκ τίνος ἡ μάχη; ἐκ λοι- 80 

δορίας, ὅτι αὕτη ἀρχὴ τῆς μάχης. ἕνα δ᾽ ἐκ τῇ συνϑέτου 
ἐχ τῆς ὕλης καὶ τῆς μορφῆς, ὥσπερ ἐκ τοῦ ὅλου τὰ μέρη 

χαὶ ἐκ τῆς ᾿Ιλιάδος τὸ ἔπος καὶ ἐκ τῆς οἰχίας οἱ λίϑου" 

τέλος μὲν γάρ ἐστιν ἡ μορφή, τέλειον δὲ τὸ ἔχον τέλος. 
τὰ δὲ ὡς ἐκ τὸ μέρθς τὸ εἶδος, οἷον ὁ ἄνϑρωπος ἐκ τοῦ δί- 86 
ποδὸς καὶ ἡ συλλαβὴ ἐκ τῷ ςοιχείου" ἄλλως γὰρ τοῦτο 

καὶ ἡ ἀνδριὰς ἐκ τῇ χαλχδ᾽ ἐκ τῆς αἰσϑητῆς γὰρ ὕλης ἡ 1028 

συνϑέτη ὀσία, ἀλλὰ χκαὶ τὸ εἶδος ἐκ τῆς τοῦ εἴδους ὕλης. 
τὰ μὲν ὄν ὅτω λέγεται, τὰ δ᾽ ἐὰν κατὰ μέρος τι τὅτων τις 
ὑπάρχῃ τῶν τρόπων, οἷον ἐκ πατρὸς χαὶ μητρὸς τὸ τέκνον 

18. τὼ περιέχοντα “415 ΑἸεχ. [ 14. τὰ] καὶ 4. περιεχόμενον] περιέχον 
Α4. 1ττ. ἔχει ΕΤΊα8.} αὐτοῦ ἀ86 εἰ ἴοτι. ΑΙοχ. [18. αὐτό] ταῦτα 44. 

20. ποιοῦσιν ἄτλαντα ΑΗ. 1 ὡς συμπεσὸν Τι, ὡς μὴ συμπέσοιτ᾽ α8. ] 
21. καὶ «44 417 ΑἸοχ. [ροθῖ φασιν «44 ἄτλας δ᾽ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει κρα- 

τερὴς ὑπ᾽ ἀνάγκης 41. 1. 325. συνέχειν ΤΗΘ. λέγεται -- ἔχειν} ἔχειν λέ- 
γεται ΑΗ. 1 28. αὐτοῦ α80. [ 24. ὁμοτρόπως ΕἼΤ. 1 28. τὰ τηχτὰ τὰ 
α8. 1 29. ὥστ᾽ 4. ὡς οαι ΕἼΤ. τοῦ πρώτου κινήσαντος, οταῖδδο ἀρχῆς 

4, τοῦ πρώτως κινήσαντος, ἴοτι. ΑΙοχ. [ 80. οἷον ἐκ τῆς λοιδορίας ἡ μάχη; 

ὅτι ΑὉ οἱ ἴοτι. ΑἸοχ. [ ἐκ τῆς λοιδ. 6. [ 81. αὐτὴ ΤΑ α8..} 86. ἄλλως γὰρ 

τοῦτο Ῥατγοηίοϑι ᾿ποϊαππεὶ οὖ. 

1023 1. ὃ οἵαὰ Αἴαχ. [ τοῦ οἷὰ “47 ΑἸοχ. [ 2. σύνϑετος Ταβ.  Ροϑὶ 

οὐσία ρυποίαμν ὦ. [ 8. οὖν οπι 8. 
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ὅ καὶ ἐκ γῆς τὰ φυτά, ὅτι ἔχ τινος μέρους αὐτῶν. ἕνα δὲι1 

μεϑ' ὃ τῷ χρόνῳ, οἷον ἐξ ἡμέρας νὺξ καὶ ἐξ εὐδίας χειμών, 
ὅτι τῦτο μετὰ τᾶτο. τότων δὲ τὰ μὲν τῷ ἔχειν μεταβολὴν 
εἰς ἄλληλα ὅτω λέγεται, ὥσπερ χαὶ τὰ νῦν εἰρημένα, τὰ 
δὲ τῷ κατὰ τὸν γρόνον ἐφεξῆς μόνον, οἷον ἐξ ἰσημερίας 

10 ἐγένετο ὁ πλοῦς, ὅτι μετ᾽ ἰσημερίαν ἐγένετο, καὶ ἐκ Διονυ- 
σίων Θαργήλια, ὅτι μετὰ τὰ Διονύσια. 

25 Μέρος λέγεται ἕνα μὲν τρόπον εἰς ὃ διαιρεϑείη ἂν τὸ 
ποσὸν ὁπωσᾶν" ἀεὶ γὰρ τὸ ἀφαιρόμενον τῇ ποσοῦ ἧ ποσὸν 
μέρος λέγεται ἐχείνο, οἷον τῶν τριῶν τὰ δύο μέρος λέγεταί 

15 πως. ἄλλον δὲ τρόπον τὰ χαταμετροῦντα τῶν τοιούτων 
μόνον" διὸ τὰ δύο τῶν τριῶν ἔστι μὲν ὡς λέγεται μέρος, 
ἔςι δ᾽ ὡς ὅ. ἔτι εἰς ἃ τὸ εἶδος διαιρεϑείη ἂν ἄνευ τῷ ποσ, 
καὶ ταῦτα μόρια λέγεται τότο' διὸ τὰ εἴδη τῷ γένος φα- 
σὶν εἶναι μόρια. ἔτι εἰς ἃ διαιρεῖταί τι ἢ ἐξ ὧν σύγχειται 

0 τὸ ὅλον, ἢ τὸ εἶδος ἢ τὸ ἔχον τὸ εἶδος, οἷον τῆς σφαίρας 
τῆς χαλχῆς ἢ τοῦ χύβου τῇ γαλχϑ χαὶ ὁ γαλχὸς μέρος 

(τῦτο δ᾽ ἐςὶν ἡ ὕλη ἐν ἧ τὸ εἶδος.) καὶ ἡ γωνία μέρος. ἔτι 

τὰ ἐν τῷ λόγῳ τῷ δηλθντι ἕκαξον χαὶ ταῦτα μόρια τοῦ 
ὅλθ' διὸ τὸ γένος τοῦ εἴδους χαὶ μέρος λέγεται, ἄλλως δὲ 

Ωὅ τὸ εἶδος τ γένος μέρος. 
25 Ὅλον λέγεται ὃ τε μηϑὲν ἄπεςι μέρος ἐξ ὧν λέγεται 

ὅλον φύσει, καὶ τὸ περιέχον τὰ περιεχόμενα ὥστε ἕν τι 
εἶναι ἐχεῖνα. τοῦτο δὲ διχῶς" ἢ γὰρ ὡς ἕχαςον ἕν, ἢ ὡς 
ἐκ τότων τὸ ἕν. τὸ μὲν γὰρ χαϑόλε καὶ τὸ ὅλως λεγόμε- 

80 γὸν ὡς ὅλον τι ὃν ὅτως ἐςὶ χαϑόλε ὡς πολλὰ περιέχον τῷ 

χατηγορεῖσϑαι χαϑ' ἑχάςϑ χαὶ ἕν ἅπαντα εἶναι ὡς ἕχαςον, 

οἷον ἄνϑρωπον, ἵππον, ϑεόν, ὅτι ἅπαντα ζῷα. τὸ δὲ συνε- 11 
χὲς χαὶ πεπερασμένον, ὅταν ἕν τι ἐχ πλειόνων ἢ ἐνυπαρ- 

χόντων, μᾶλιξα μὲν δυνάμει, εἰ δὲ μή, ἐνεργείᾳ. τούτων 
8ὅ δ᾽ αὐτῶν μᾶλλον τὰ φύσει ἢ τέχνῃ τοιαῦτα, ὥσπερ καὶ 

6. εὐδείας ΑΗ. 1 9. ἐφεξῆς μόνον οτὰ 7. 11. τὰ οτὰ “Ὁ. ] 12. διαι- 

ρεϑὴ Ηῤ. 1 ιτ8. ὁπωσοῦν] ἣ ποσόν ἴοντι. ΑΙοκ. 11. Ροδὶ εἶδος «44 τοῦ 

ζῴου 48. 1 διαιρεϑὴ Α4. 1 19. τὸ οπχ 417 εἰ {οτι. ΛΔΙεχ, ἴουε. υθοῖο. 1 20. 

ουητηα Ροϑὲ ὅλον οπὶ εὖ. [ τὸ ροϑὶ ἔχον οὐὰ ΛΙοχ. [.21. ἢ ὃ τοῦ 4. 1 ροϑβὶ 

μέρος οοἴοπ οὐ 22. ροϑὶ εἶδος Ῥαποίατῃ οὗ. | 2. ἐν ᾧ (8. | 26. τὲ ὉΤὴ 

α8. 1 21. τὸ ὅλον (α8 οἵ ἴονι. ΑΙοχ. [ τὰ] ἕν χαὶ τὰ «4 ᾳ5. 29. τὸ ὅλως] δλον 

Α4Ὁ..] 30. τῷ] τὸ Ταβ. ] 32. διότι ΑΗ. 1 344. εἰ δὲ οτὰ ὁ. 1 μὴ] μὴ καὶ 

Τ. | ἐντελεχείᾳ «17. 
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Ν -“»" , ͵ “ - ΄’ὔ 

ἐπὶ τῷ ἑνὸς λέγομεν, ὡς οὔσης τῆς ὁλότητος ἑνότητός τινος. 
Γ “- ῳο:-νγ ᾽ Ν Ν ΄ Ν ; δ 

ἔτι τοῦ ποσδ ἔχοντος ἀρχὴν χαὶ μέσον χαὶ ἔσχατον, ὅσων 1024α 
λ »-Σ , “Ὁ , [ ν Ἐς 

μὲν μὴ ποιεῖ ἡ ϑέσις διαφοράν, πᾶν λέγεται, ὅσων δὲ ποιεῖ, 
“ ΄“ ΕΣ, , κ ἴν ν ΕΥ 

ὅλον" ὅσα δὲ ἄμφω ἐνδέχεται, χαὶ ὅλα χαὶ πάντα. ἔστι 
“ , Β . “; , ε 

δὲ ταῦτα ὅσων ἡ μὲν φύσις ἡ αὐτὴ μένει τῇ μεταϑέσει, ἡ 
᾿ » - . ἀπ) τ άβας: Η ῃ «“ 

δὲ μορφὴ οὔ, οἷον χηρὸς καὶ ἱμάτιον" χαὶ γὰρ ὅλον χαὶ ὅ 
-- ΄ Σ Ἃ ΕΣ ἴ Ἵ Ἕ ἣ 

πᾶν λέγεται" ἔχει γὰρ ἄμφω. ὕδωρ δὲ καὶ ὅσα ὑγρὰ 
Ν ᾽ }Ὶ ᾿ς Χ . [γ ) 3, ᾿ Ἀ “.» 

καὶ ἀριϑμὸς πᾶν μὲν λέγεται, ὅλος δ᾽ ἀριϑμὸς καὶ ὅλον 
[2 ᾿, ν λ - ᾿, 

ὕδωρ ὁ λέγεται, ἄν μὴ μεταφορᾷ. πάντα δὲ λέγεται, ἐφ᾽ 
Ἁ - , κ Δ Ἁ , 

οἷς τὸ πᾶν ὡς ἐφ᾽ ἑνί, ἐπὶ τότοις πάντα ὡς ἐπὶ διηρημένοις" 

πᾶς ὅτος ὁ ἀριϑμός, πᾶσαι αὗται αἱ μονάδες. 10 
΄ ι ὕ - - ᾽ 5 ν᾿ 

21 ΚΚολοβὸν δὲ λέγεται τῶν ποσῶν οὐ τὸ τυχόν, ἀλλὰ 
μος Γ δν - . “ ΄, }] 

μεριξόν τὲ δεῖ αὐτὸ εἶναι χαὶ ὅλον. τώ τε γὰρ δύο οὐ κο- 
. , ) Ρ ΄, ι βὶ ᾿ 7, 

λοβὰ ϑατέρου ἀφαιρϑμένϑ ἑνός (οὐ γὰρ ἴσον τὸ κολόβωμα 
᾿ . ᾿ ᾿ γῳ Ἀ ΣΥ͂ΒΒΣ ἐξ ᾽ ῃ ᾽ ᾿ ΠΝ 4 κ 

χαὶ τὸ λοιπὸν οὐδέποτ᾽ ἐςίν), οὐδ᾽ ὅλως ἀριϑμὸς δδείς" καὶ 
Α Ἁ - Ἶ » 7 , ““ Ἔ Ψ- 

γὰρ τὴν ὀσίαν δεῖ μένειν" εἰ χύλιξ κολοβός, ἔτι εἶναι κύ- 1 
ΓΤ " ἣν ᾽ Ὶ »᾿ 

λιχα" ὁ δ᾽ ἀριϑμὸς ὀχέτε ὁ αὐτός. πρὸς δὲ τότοις χὰν ἀνο- 
μοιομερῆ ἢ, δδὲ ταῦτα πάντα ὁ γὰρ ἀριϑμὸς ἔςιν ὡς καὶ 

᾽ ΄ » ΄ “ ΄ ͵, δὴ τὰ “ 

ἀνόμοια ἔχει μέρη, οἷον δυάδα, τριάδα. ἀλλ᾽ ὅλως ὅσων 
᾿ “ὦ ς ᾿ ᾿ ἄν συν , - Ων Ὰ ἴον 

μὴ] ποιεῖ ἡ ϑέσις διαφοραν ὀϑὲν χολοβόν, οἷον ὑδωρ ἢ πῦρ, 
ιι8ἀλλὰ δεῖ τοιαῦτα εἶναι ἃ χατὰ τὴν οὐσίαν ϑέσιν ἔχει. ἔτι 20 

συνεχῆ, ἡ γὰρ ἁρμονία ἐξ ἀνομοιομερῶν μὲν χαὶ ϑέσιν 
"7 ᾿ Η ) ’ ᾿ ΜῊ 7, )» 9)» { “ 

ἔχει, κολοβὸς δὲ οὐ γίνεται. πρὸς δὲ τούτοις δδ᾽ ὅσα ὃλα, 
᾽ - ς - , ,ὕ ͵7 2 μῶν ΜΝ . 

ὀδὲ ταῦτα ὁτεϑν μορίβ ςερήσει χολοβά. ὁ γὰρ δεῖ ὅτε τὰ 

κύρια τῆς ἐὀσίας ὅτε τὰ ὁποῦν ὄντα οἷον ἂν τρυπηϑῇ ἡ χύ- 
λιξ, ὁ χολοθός, ἀλλ᾽ ἂν τὸ οὖς ἢ ἀκρωτήριόν τι. καὶ ὁ 59 
ἄνθρωπος οὐχ ἐὰν σάρχα ἢ τὸν σπλῆνα, ἀλλ᾽ ἐὰν ἀχρωτή- 

ριον, χαὶ τᾶὅτο οὐ πᾶν ἀλλ᾽ ὃ μὴ ἔχει γένεσιν ἀφαιρεϑὲν 

ὅλον. διὰ τὅτο οἱ φαλακροὶ οὐ χολοβοί. 

ῃ 
86. ἐλέγομεν Α4δα5 εἰ ἴοτι. ΑΙοχ. [ ἑνότητος δλότητός Τ' 

1024 τ. ἔχοντος δὲ ἀρχὴν 46. [ 2. ποιεῖ ἡ] ποιὴῆ ἡ Εἰ. ] 3. πᾶν Εἰ 

Τας.] ὃ. γὰρ οτὰ Τ΄ [ τ. ὅλος δ᾽] ὁ δὲ πᾶς ὅλος 4. [ καὶ] ἢ 4ὅ.} 8. μὴ 

κατὰ μεταφορών “4, | 9. ὅσοις 4. | τούτοις τὰ πάντα 4{ὃ, τὸ πάντα 

Αἴδχ. [ 11. δὴ α. | 12. τε οτχὰ Τ' [ δεῖ αὐτὸ οτὰ “44ὅ. ] αὐτὸ δεῖ α8. 18. 

ἀφηρημένου Εἰ. ] οὐ] καὶ 8. [.14. λεῖπον Α]εχ. [ὅλος 4. [ 15. ἔτι] ἔτι 

δεῖ ΕἼΤαΘ. 1 τ6. δμοιομερὴ «1. 1. .γχ καὶ. ἀνομοιομερὴ ἢ οὐδὲ ταῦτα Κα 

τσ. 1 1τ. ὃ] οὐδὲ Τ΄ [ ὡς ΤΑ ΑἸἹοχ ἐκ, οοἰονὶ οἱ οὖ ὃς. [18. ὅσων] ὧν 

ΕἼἾΓαβ. 1 19. οὐδὲ Τ΄ [.21. ἀνομοίων ΑΑὐ. 1. 55. ὅλα] ἀλλα Ηδ. 1 58. δεῖ} 

δὴ Α41Ὁ. 1. 324. ὁπωσοῦν Τ. [ ἐὰν 4. 26. οὐκ ἐὰν] οὐκ ἀν Α4ὅ. 1] ἀκρω- 
τήριόν τι καὶ ΑΔ. ] “1. οὔτ᾽ ἂν Α. | ἔγη Ε:.42. 



110 Δ 28. 29. 1024. 

28 Τίνος λέγεται τὸ μὲν ἐὰν ἢ ἡ γένεσις συνεχὴς τῶν τὸ 
80 εἶδος ἐχόντων τὸ αὐτό, οἷον λέγεται ἕως ἂν ἀνϑρώπων γέ- 

γος ἢ, ὅτι ἕως ἂν ἢ ἡ γένεσις συνεχὴς αὐτῶν. τὸ δὲ ἀφ᾽ 
ὃ ἂν ὦσι πρώτα κινήσαντος εἰς τὸ εἶναι" ὅτω γὰρ λέγονται 
Ἕλληνες τὸ γένος οἱ δ᾽ Ἴωνες, τῷ οἱ μὲν ἀπὸ Ἕλληνος οἱ 
δὲ ἀπὸ Ἴωνος εἶναι πρώτϑ γεννήσαντος. καὶ μᾶλλον οἱ ἀπὸ 

85 τῇ γεννήσαντος ἢ τῆς ὕλης" λέγονται γὰρ χαὶ ἀπὸ τ ϑή- 
λεὸος τὸ γένος, οἷον οἱ ἀπὸ Πύῤρας. ἔτι δὲ ὡς τὸ ἐπίπεδον 

1024ὺ τῶν σγημάτων γένος τῶν ἐπιπέδων χαὶ τὸ ςερεὸν τῶν ςξ- 
ρεῶν" ἕχαξςον γὰρ τῶν σχημάτων τὸ μὲν ἐπίπεδον τοιονδί, 
τὸ δὲ ςερεόν ἐςι τοιονδί᾽ τοῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ ὑποχείμεγον ταῖς 
διαφοραῖς. ἔτι ὡς ἐν τοῖς λόγοις τὸ πρῶτον ἐνυπάρχον, ὃ 

5 λέγεται ἐν τῷ τί ἐστι, τὅτο γένος, οὗ διαφοραὶ λέγονται αἱ 

ποιότητες. τὸ μὲν οὖν γένος τοσαυταχῶς λέγεται, τὸ μὲν 
κατὰ γένεσιν συνεχῆ τῇ αὐτῷ εἴδες, τὸ δὲ κατὰ τὸ πρῶτον 

κινῆσαν ὁμοειδές, τὸ δ᾽ ὡς ὕλη" οὗ γὰρ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ 
ποιότης ἐςί, τῦτ᾽ ἐςὶ τὸ ὑποχείμενον, ὃ λέγομεν ὕλην. ἕτερα 

10 δὲ τῷ γένει λέγεται ὧν ἕτερον τὸ πρῶτον ὑποχείμενον καὶ119 
μὴ ἀναλύεται ϑάτερον εἰς ϑάτερον μηδ᾽ ἄμφω εἰς ταὐτόν, 
οἷον τὸ εἶδος χαὶ ἡ ὕλη ἕτερον τῷ γένει, καὶ ὅσα καϑ' ἕτε- 
ρον σχῆμα χατηγορίας τοῦ ὄντος λέγεται" τὰ μὲν γὰρ τί 
ἐςι σημαίνει τῶν ὄντων, τὰ δὲ ποιόν τι, τὰ δ᾽ ὡς διήρηται 

15 πρότερον" ὁὀδὲ γὰρ ταῦτα ἀναλύεται οὔτ᾽ εἰς ἄλληλα οὔτ᾽ 
εἰς ἕν τι. 

29 ἸΤὸ ψεῦδος λέγεται ἄλλον μὲν τρόπον ὡς πρᾶγμα 
ψεῦδος, καὶ τούτου τὸ μὲν τῷ μὴ συγκεῖσϑαι ἢ ἀδύνατον 
εἶναι συντεϑῆναι, ὥσπερ λέγεται τὸ τὴν διάμετρον εἶναι 

20 σύμμετρον ἢ τὸ σὲ χαϑῆσϑαι" τούτων γὰρ ψεῦδος τὸ μὲν 
ἀεί, τὸ δὲ ποτέ" ὅτω γὰρ ἐκ ὄντα ταῦτα. τὰ δὲ ὅσα ἐςὶ 
μὲν ὄντα, πέφυχε μέντοι φαίνεσϑαι ἢ μὴ οἷά ἐςξιν ἢ ἃ μή 
ἐςιν, οἷον ἡ σχιαγραφία χαὶ τὰ ἐνύπνια" ταῦτα γὰρ ἔστι 
μέν τι, ἀλλ᾽ οὐχ ὧν ἐμποιεῖ τὴν φαντασίαν. πράγματα 

29. μὲν} μὲν ἕν Αι 1 ἢ οτχα ΑΗ. | 81. ὅτι ἕως] ὁτιοῦν 4. ] ἢ οπὰ 

Αδο. 1 ἀπῖο ἡ οοπιπια οὗ. [ ἡ οτὰ ΑἸοχ. [ αὐτῶν συνεχὴς “1ὅ. ] 82. λέγον-- 

ται οἱ μὲν ἕλληνες Αθᾳ5ο. 55. τῷ } τὸ Τ. | 86. οὗ αἀάὰ 4. | δὲ οαχ “47. 

1024) 1. γένος] τὸ γένος Ε). Ι 4. δ᾽ οπὶ 42. Ϊ 5. οοπσηα ἀηΐο τοῦτο 

πὶ οὗ. [ 1. τὸ ροβϑὲ κατὰ οἷὰ Εἰ. [. 8. ὡς ἡ ὕλη ΑΙοεχ. [10. ὧν τε ἕτερον 

ΕΠ. [ττ. ἄλλον] ἕνα Ηὖ. [ 18. ψευδές 18. [ 19. συντεϑεῖναιν α. 28. καὶ 

τὰ ἐνύπνια] τὴν φαντασίαν Τ'. 



4 30. 1θ025α. 111] 
- - ο ΄ ν᾽ - ν - ᾿ ὧδ Ε »- 

μὲν οὖν ψευδὴ οὕτω λέγεται, ἢ τῷ μὴ εἶναν αὐτά, ἢ τῷ 20 
τὴν ἀπ᾿ αὐτῶν φαντασίαν μὴ ὄντος εἶναι. λόγος δὲ ψευ- 

Α ε -  Ψ τ ΄ Ὶ - ,ὔ ᾿ ᾽᾿ 

δὴς ὁ τῶν μὴ ὄντων ἡ ψευδής. διὸ πᾶς λόγος ψευδὴς ἑτέ- 
᾿Ὶ τ ν 2 ΄ὔ - « - , Α Ἄ 

ρου ἢ οὗ ἐςὶν ἀληϑῆς, οἷον ὁ τὸ χύχλου ψευδὴς τριγώνου. 

ἑκάςο δὲ λόγος ἔςι μὲν ὡς εἷς ὁ τϑ τί ἣν εἶναι, ἔςι δ᾽ ὡς 

πολλοί, ἐπεὶ ταὐτό πως αὐτὸ καὶ αὐτὸ πεπονϑός, οἷον ΖΞ ω- 30 
͵ κι , ͵, ς . ᾿ , ᾿ , 

χράτης χαὶ ΖΦΦωχράτης μουσικός. ὁ δὲ ψευδὴς λόγος ὀϑενός 

ἐςιν ἁπλῶς λόγος. διὸ ᾿Ιντισϑένης ᾧετο εὐήϑως μηϑὲν ἀξιῶν 

λέγεσϑαι πλὴν τῷ οἰχείῳ λόγῳ ἕν ἐφ᾽ ἑνός" ἐξ ὧν συνέ- 
βαινε μὴ εἶναι ἀντιλέγειν, σχεδὸν δὲ μηδὲ ψεύδεσϑαι. ἔςι 
δ᾽ ἕχαςον λέγειν οὐ μόνον τῷ αὐτϑ λόγῳ, ἀλλὰ καὶ τῷ 86 
ἑτέρου, ψευδῶς μὲν χαὶ παντελῶς, ἔςι δ᾽ ὡς καὶ ἀληϑῶς, 
“ ᾿ ) ᾿ ΄ - “- Ζ ’ ᾿ α ἡ 

ὥσπερ τὰ ὀχτὼ διπλάσια τῷ τῆς δυάδος λόγῳ. τὰ μὲν ὃν 102ὅα 

φοοὕτω λέγεται ψευδῆ, ἀἄνϑρωπος δὲ ψευδὴς ὁ εὐχερὴς καὶ 

προαιρετιχὸς τῶν τοιούτων λόγων, μὴ δι᾿ ἕτερόν τι ἀλλὰ 
δι αὐτό, χαὶ ὁ ἄλλοις ἐμποιητιχὸς τῶν τοιότων λόγων, 
ὥσπερ χαὶ τὰ πράγματά φαμὲν ψευδὴ εἶναι, ὅσα ἐμποιεῖ ὅ 
φαντασίαν ψευδῆ. διὸ ὁ ἐν τῷ “᾿Ιππίᾳ λόγος παραχρούεται 
«ς ς Ε] ᾿ὖ λ ᾿ ᾽ ΄ Ἁ ΄ὔ Ἁ ΄ 

ὡς ὁ αὐτὸς ψευδὴς χαὶ ἀληϑῆς. τὸν δυνάμενον γὰρ Ψψεύ- 
΄ - -“ 7 [3 " ᾿ ν ς ΄, 

σασϑαι λαμβάνει ψευδῆ, οὗτος δ᾽ ὁ εἰδὼς καὶ ὁ φρόνι- 
μος᾽ ἔτι τὸν ἑχόντα φαῦλον βελτίω. τοῦτο δὲ ψεῦδος 
λαμβάνει διὰ τῆς ἐπαγωγῆς" ὁ γὰρ ἑκὼν χωλαίνων τοῦ 10 
ἄκοντος χρείττων, τὸ χωλαίνειν τὸ μιμεῖσθαι λέγων, ἐπεὶ 
εἴγε χωλὸς ἑχών, χείρων ἴσως, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἤϑους, καὶ 
οὗτος. 

0 “Συμβεβηχὸς λέγεται ὃ ὑπάρχειν μέν τινι καὶ ἀληϑὲς 
εἰπεῖν, οὐ μέντοι ὄτ᾽ ἐξ ἀνάγκης ὄτ᾽ ἐπὶ τὸ πολύ, οἷον εἴ 1 
τις ὀρύττων φυτῷ βόϑρον εὗρε ϑησαυρόν. τῦτο τοίνυν συμ- 
βεβηκὸς τῷ ὀρύττοντι τὸν βόϑρον, τὸ εὑρεῖν ϑησαυρόν" ὄτε 
γὰρ ἐξ ἀνάγχης τῦτο ἐκ τότου ἢ μετὰ τῶῦτο, ὅϑ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ 
πολὺ ἄν τις φυτεύῃ ϑησαυρὸν εὑρίσχει. χαὶ μουσικός γ᾽ 

26. ὄντως 78. 80. οἱ πολλοί Τ' [. 31. καὶ Σωχράτης οτὰ “δὲ. [ 82. 

ἀνοήτως Ηδ. [ 35. αὐτῶ Ταξβ. ] τῷ τοῦ ἑτέρου α8. | 36. δ᾽ οὖν ὡς Τάαϑ. 
02ὅα 2. δὲ οτὰ Εἰ. [ 3. μὴ] οὐ ΑὉ. [. 4. αὑτό ΕἸ, αὐτά 4. | ὃ οτι 

Τ.] 5. φαμὲν χαὶ πράγματα ΕΤαξβ. [ 6. ψευδὴ φαντασίαν 4{Ὅς. ] ὃ οτὰ 
οοὐά. 486, 564 μαθοὶ ΑἸοχ. [.1. ψεύδεσθαι α8. ] 9. ἑκόντα] εἰδότα 466. ] 

τὼ φαῦλα ΕἼΤ,Αδ6.} τι. τὸ ἀπις χωλ. οτὰ 4. 12. εἷς γε χ. Τ΄ ] 18. οὕ- 

τως Αὐ͵, τοῦτο ΕΤαβ. [ 14. συμβεβηκὸς δὲ α8. } 16. μέντοι γε Τ΄ | οὔτε 

δὲ ἐπὶ Αδ. 1 19. γ] δὲ 41 εὐ ἔοτι. ΑἸοχ. 



112 ΕΊ1. 1025. 

20 ἄν τις εἴη λευχός" ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὅτε ἐξ ἀνάγκης ὅ8᾽ ὡς ἐπὶ τὸ 

πολὺ τῦτο γίνεται, συμβεβηκὸς αὐτὸ λέγομεν. ὥς ἐπεὶ 
ἔςιν ὑπάρχον τὶ χαὶ τινί, χαὶ ἔνια τότων καὶ πὸ καὶ ποτέ, 
“ 5 ς ὥς ᾿ "λλὸ ᾿ διό δὶ Ἅ' Ἃ ἊΝ δ καὶ 

ὅ τι ἂν ὑπάρχη μέν, ἀλλὰ μὴ διότι τοδὶ ἣν ἢ νῦν ἢ ἐν- 
“Ξρὶ " :} νι ᾿ , ᾿] ταῦϑα, συμβεβηκὸς ἔξται. ὁδὲ δὴ αἴτιον ὡρισμένον οὐϑὲν 

2ὅ τῇ συμβεβηκότος ἀλλὰ τὸ τυχόν: τὅτο δ᾽ ἀόριξον. συνέβη 
τῷ εἰς “ἴγιναν ἐλϑεῖν, εἰ μὴ διὰ τοῦτο ἀφίκετο ὅπως ἐκεῖ 
ἔλϑη, ἀλλ᾽ ὑπὸ χειμῶνος ἐξωσϑεὶς ἢ ὑπὸ ληςῶν ληφϑιείς. 

, ῳ Ἁ ᾿ 7 λ ΄ ᾽ Ὁ ᾽ τ ) ᾿ 

γέγονε μὲν δὴ καὶ ἔξει τὸ συμβεβηχὸς, ἀλλ᾽ οὐχ ἡ αὐτὸ 
πὶ ἐξ ᾿ ἢ - κε Ὁ ", ἀλλ᾽ ἣ ἕτερον" ὁ γὰρ χειμὼν αἴτιος τῇ μὴ ὅπου ἔπλει ἐλ- 151 

-Ὁ ἐπε Ἧι ) 4 Ν 2 80 ϑεῖν, τῦτο δ᾽ ἣν 4ἴγινα. λέγεται δὲ χαὶ ἄλλως συμβεβη- 
χός, οἷον ὅσα ὑπάρχει ἑχάστῳ καϑ' αὑτὸ μὴ ἐν τῇ οὐ- 
σίᾳ ὄντα, οἷον τῷ τριγώνῳ τὸ δύο ὀρϑὰς ἔχειν. χαὶ ταῦτα 
μὲν ἐνδέχεται ἀΐδια εἶναι, ἐκείνων δὲ οὐϑέν. λόγος δὲ τό- 
του ἐν ἑτέροις. 

1025 : διῇ 

Αἱ ἀρχαὶ χαὶ τὰ αἴτια ζητεῖται τῶν ὄντων, δῆλον δὲ 

“ὅτι ἢ ὄντα. ἔςι γάρ τι αἴτιον ὑγιείας καὶ εὐεξίας, καὶ τῶν 

ὅ μαϑηματιχῶν εἰσὶν ἀρχαὶ χαὶ ςοιχεῖα χαὶ αἴτια, χαὶ ὅλως 

δὲ πᾶσα. ἐπιξήμη διανοητικχὴ" ἢ μετέχουσά τι διανοίας περὶ 
αἰτίας χαὶ ἀρχάς ἐςξιν ἢ ἀκριβεςξέρας ἢ ἁπλθςέρας. ἀλλὰ 

πᾶσαι αὗται περὶ ὧν τι, χαὶ γένος τι περιγραψάμεναι περὶ 
τότου πραγματεύονται, ἀλλ᾽ ὀχὶ περὶ ὄντος ἁπλῶς ὀδὲ ἧ 

10 ὁν, ὀδὲ τῇ τί ἐςιν ὀϑένα λόγον ποιῦνται" ἀλλ᾽ ἐκ τότου αἱ 

μὲν αἰσϑήσει ποιήσασαι αὐτὸ δῆλον, αἱ δ᾽ ὑπόϑεσιν λα- 

βᾶὅσαι τὸ τί ἐςιν, ὅτω τὰ καϑ' αὑτὰ ὑπάρχοντα τῷ γένξι 
περὶ ὅ εἰσιν ἀποδεικνύδσιν ἢ ἀναγκαιότερον ἢ μαλακώτερον. 
διόπερ φανξρὸν ὅτι ἐκ ἔςιν ἀπόδειξις ὀσίας ὁδὲ τϑ τί ἐστιν 

20. οὔκ -- οὐδ᾽ 4ὖ,.| 25. ὕπαάρχοντι ἀ8. ] τι οτὰ “Ὁ. [. 28. ἦν οὐὰ α8.] 

25. ἀλλὰ οἵὰ Εἰ. [ 26. τῳ] τὸ ΠΕ Αδήαξο. [] 21. ἢ ὑπὸ λ. ληφϑείς οτὰα Ηὖ 

οἱ ἔογι. ΑΙοχ. [.28. γεγονὼς Τ΄. δὴ οαα Τ΄. [ καὶ] ἢ .7ὅ. | ἔστι] ἐπὶ Τὶ, 

ἔσται 8. 864] 8δοιγιη 856, ποῖ βοοιπάμηι αἰξογηηι ἡ. 1 29. αἴτιος οτὰ Τ' | 

ὅπου] οὗ 41. 1 30. ἦ»] εἶναι .41ὅ. 1 31. χαϑ' αὑτὸ ἑχάστῳ α8. [ ἑκάστῳ 

οτὰ 7. μὴ] καὶ μὴ Τ' εὐ ἴονι. ΑἸοχ. [.32. οἷον} ὥσπερ 4. 

τε αἴδια αἴτια ΑἸοχ. 

102 .8. δὴ 47, γὰρ Ηὐ.} 4. γὰρ αἴτια ὗ. ΔΙοχ. [ ὑγείας Εἰα. } 5. καὶ 

8. ὃ» τὸ .1 ΛΙοχ, ἕν τε ἐαϑοὺ. [ δουυπια 

«ὖν 38 
“Ω 7} 79 καὶ ὧν 

απο στοιχ. οτὰ ὃ. 6. 1) καὶ μι. 48. 

δὶ χαὶ οἵὰ εὖ. 11. ποιήσασϑαι ἃ. 



Ε1. 1026α. 113 

ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπαγωγῆς, ἀλλά. τις ἄλλος τρόπος τῆς 1ὅ 

δηλώσεως. ὁμοίως δὲ ὁδ᾽ εἰ ἔξιν ἢ μή ἐξι τὸ γένος περὶ ὃ 
πραγματεύονται ὀϑὲν λέγουσι, διὰ τὸ τῆς αὐτῆς εἶναι δια- 

ψοίας τό τε τί ἐςι δῆλον ποιεῖν χαὶ εἰ ἔξιν. ἐπεὶ δὲ χαὶ ἡ 

φυσιχὴ ἐπιξήμη τυγχάνει ὅσα περὶ γένος τι τῇ ὄντος (περὶ 
13) γὰρ τὴν τοιαύτην ἐςὶν ὀσίαν ἐν ἡ ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως χαὶ 30 

ςάσεως ἐν αὐτῇ), δῆλον ὅτι ὅτε πραχτιχή ἐςιν ὄτε ποιητική. 
τῶν μὲν γὰρ ποιητιχῶν ἐν τῷ ποιᾶντι ἡ ἀρχὴ ἢ νᾶὃς ἢ τέ- 
χνη ἢ δύναμίς τις, τῶν δὲ πραχτιχῶν ἐν τῷ πράττοντι ἡ 
προαίρεσις" τὸ αὐτὸ γὰρ τὸ πραχτὸν χαὶ τὸ προαιρετόν. 
ὥστε εἰ πᾶσα διάνοιω ἢ πραχτιχὴ ἢ ποιητιχὴ ἢ ϑεωρητική, 35 

ἡ φυσιχὴ ϑεωρητική τις ἂν εἴη, ἀλλὰ ϑεωρητιχὴ περὶ τοιδ- 
τον ὃν ὅ ἐςξι δυνατὸν κινεῖσθαι, καὶ περὶ οὐσίαν τὴν χατὰ 
τὸν λόγον ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ὁ χωριξὴν μόνον. δεῖ δὲ τὸ τί 

ἦν εἶναι χαὶ τὸν λόγον πῶς ἐςὶ μὴ λανϑάνειν, ὡς ἄνευ γε 

τότε τὸ ζητεῖν μηϑέν ἐςι ποιεῖν. τῶν δ᾽ ὁριζομένων καὶ τῶν 30 
τί ἐςξι τὰ μὲν ὅτως ὑπάρχει ὡς τὸ σιμόν, τὰ δ᾽ ὡς τὸ κοῖ- 

λον. διαφέρει δὲ ταῦτα ὅτι τὸ μὲν σιμὸν συνειλημμένον ἐςὲ 

μετὰ τῆς ὕλης" ἔτι γὰρ τὸ μὲν σιμὸν χοίλη ῥίς, ἡ δὲ κοιλό- 

της ἄνευ ὕλης αἰσϑητῆς. εἰ δὴ πάντα τὰ φυσιχὰ ὁμοίως τῷ 
σιμῷ λέγονται, οἷον ὁῥίς, ὀφθαλμός, πρόσωπον, σάρξ, ὀςϑν, 102θα 

ὅλως ζῷον, φύλλον, ῥίζα, φλοιός, ὅλως φυτόν (οὐϑενὸς 

γὰρ ἄνευ κινήσεως ὁ λόγος αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἔχει ὕλην), 
δῆλον πῶς δεῖ ἐν τοῖς φυσικοῖς τὸ τί ἐςι ζητεῖν χαὶ ὁρίζε- 

σϑαι, καὶ διότι χαὶ περὶ ψυχῆς ἐνίας ϑεωρῆσαι τῷ φυσιχϑ, ὅ 

ὅση μὴ ἄνευ τῆς ὕλης ἐξίν. ὅτι μὲν οὖν ἡ φυσικὴ ϑεωρη- 
τιχή τίς ἐξι, φανερὸν ἐκ τότων. ἀλλ᾽ ἔςι χαὶ ἡ μαϑημα- 
τιχὴ ϑεωρητιχή. ἀλλ᾽ εἰ ἀκινήτων χαὶ χωριστῶν ἐστί, νῦν 

15. τοιαύτης οτὰ ἐ. [ 11. τῆς τοιαύτης Τ᾿ [18. τε οτὰ 46. [ καὶ τὸ εἰ 

ἴονε. ΑἸοχ. [ ἔστιν] ἔστι τοῦτο Ε Τία5. ,χ“1. ἑαυτὴ 44ὅ. ] 52. ἐν --- 38. πρακτι- 

κῶν οτὰ 7. [ 22. νοῦς ἐστὴὲν ἢ ΑΙοχ α8. 28. πρακτῶν ΕἸ ΑΙεκ. [ 24. ροϑκί γὰρ 

τὸ ἀ]ἀ τῶν δὲ πρακτικῶν ἐν τῶ πράττοντι ἣ προαίρεσις. τὸ αὐτὸ γὰρ Τ΄} 

τὸ ροκῖ χαὶ οπι “47. ] 25. εἰ] ἡ Τ' οτὰ 47. πᾶσα] ἢ ἅπασα α8. 26. φύ- 

σις Ηὖ, ἡ φυσιχὴ ϑεωρητική οτὰ “41ὅ.} τοιοῦτο Εἰ.4.} 28. ἀπιε οὔ ποη ἀ1- 

δθησιε ὁ. [ οὐ] ὡς οὐ ΕἼΤ. 1 30. οὐδὲν ἴοτι. ΑΙεχ. 1 ποιεῖν ἐστιν Εἰα8. ] 
τῶν] ἔστι δὲ τῶν 44ὖ, οπιῖςεο ὁ΄. [ δ᾽} δὴ αβ6, ἴοτι. τεοῖο. [ 31. οὕτως 

ὑπάρχει οπὰ “1ὅ. ] 33. μὲν οτα Εἰ. [ 341. δὲ Τ' 

102θα 1. ὀστοῦν οτὰ Τ΄. [ 2. οὐδὲν ὅσον γὰρ Τ'΄ [ 3. αὐτῶν ὃ λόγος 
ΑΙεχ. [ ἀεὶ δὲ 4. δῆλον οτὰ 4. [ τ. τίς αἂἀὰ Αὐῦ, 1 φανερὸν] δῆλον Η5.} 
τούτου Ἐ͵ | 5. ἐστί] ἔτι Τ΄ [ ἄδηλον νῦν Εὖ. 

Αὐιβίος. τηοίαρῃ. εἰ. Βοηῖῖζ Υ]. 1. 8 
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ἄδηλον" ὅτι μέντοι ἔνια μαϑήματα ἧ ἀκίνητα καὶ ἧ χωρι- 
10 στὰ ϑεωρεῖ, δῆλον. εἰ δέ τί ἐστιν ἀΐδιον χαὶ ἀκίνητον καὶ 

χωριςόν, φανερὸν ὅτι ϑεωρητιχῆς τὸ γνῶναι. ὁ μέντοι φυ- 
σικῆς γε (περὶ κινητῶν γάρ τίνων ἡ φυσική), δὲ μαϑημα- 128 

τιχῆς, ἀλλὰ προτέρας ἀμφοῖν. ἡ μὲν γὰρ φυσιχὴ περὶ 
ἀχώριξα μὲν ἀλλ᾽ ἐκ ἀκίνητα, τῆς δὲ μαϑηματικῆς ἔνια 

45 περὶ ἀκίδγητα μὲν ὁ χωριξςξὰ δ᾽ ἴσως, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ὕλῃ" ἡ 

δὲ πρώτη καὶ περὶ γωριςὰ καὶ ἀκίνητα. ἀνάγκη δὲ πάντα 
μὲν τὰ αἴτια ἀΐδια εἶναι, μάλιςα δὲ ταῦτα" ταῦτα γὰρ 
αἴτια τοῖς φανεροῖς τῶν ϑείων. ὥστε τρεῖς ἂν εἶεν φιλοσο- 

φίαι ϑεωρητικαί, μαϑηματιχή, φυσική, ϑεολογική. ὁ γὰρ 

50 ἄδηλον ὅτι εἴ που τὸ ϑεῖον ὑπάρχει, ἐν τῇ τοιαύτῃ φύσϑξι 
ὑπάρχει, χαὶ τὴν τιμιωτάτην δεῖ περὶ τὸ τιμιώτατον γένος 
εἶναι. αἱ μὲν ὃν ϑεωρητικαὶ τῶν ἄλλων ἐπιτημῶν αἱρετώ- 
τεραι, αὕτη δὲ τῶν ϑεωρητικῶν. ἀπορήσειε γὰρ ἂν τις πό- 
τερόν ποϑ᾽ ἡ πρώτη φιλοσοφία χαϑόλε ἐςίν, 1 περί τι γέ- 
γος χαὶ φύσιν τινὰ μίαν. οὐ γὰρ ὁ αὐτὸς τρόπος οὐδ᾽ ἐν 
ταῖς μαϑηματικαῖς, ἀλλ᾽ ἡ μὲν γεωμετρία χαὶ ἀςξρολογία 
περί τινα φύσιν εἰσίν, ἡ δὲ καϑόλου πασῶν χοινή. εἰ μὲν 
ὃν μὴ ἔξι τις ἑτέρα ἐσία παρὰ τὰς φύσει συνεςηχυίας, ἢ 
φυσιχὴ ἂν εἴη πρώτη ἐπιξήμη" εἰ δ᾽ ἔξι τις ὀσία ἀκίνητος, 

80 αὕτη προτέρα, χαὶ φιλοσοφία πρώτη, καὶ καϑόλου οὕτως 

ὅτι πρώτη" χαὶ περὶ τῇ ὄντος ἣ ὃν ταύτης ἂν εἴη ϑεωρῆσαι, 

καὶ τί ἐςι καὶ τὰ ὑπάρχοντα ἡἣ ὄν. 
2. λλ᾽ ἐπεὶ τὸ ὃν τὸ ἁπλῶς λεγόμενον λέγεται πολ- 
λαχῶς, ὧν ἕν μὲν ἦν τὸ χατὰ συμβεβηχός, ἕτερον δὲ τὸ 

86 ὡς ἀληϑές, χαὶ τὸ μὴ ὃν ὡς τὸ ψεῦδος, παρὰ ταῦτα δ᾽ 

ζω] οι 

ν Ἄ τὰ τ Χ ἐστὲ τὰ σχήματα τῆς χατηγορίας, οἷον τὸ μὲν τί, τὸ δὲ 
7, Ἂ Ἢ ὑψ Υ ᾿ Ὡ λ “ , “ γ " 

ποιὸν, τὸ δὲ ποσόν, τὸ δὲ ποῦ, τὸ δὲ ποτέ, χαὶ εἴ τι ἀλλο 
᾿ - Ε) πὶ Ἂ 

1026ὺ σημαίνδι τὸν τρόπον τὅτον" ἔτι παρὰ ταῦτα πάντα τὸ δὺυ- 

9. μέντοι] μὲν οὖν Εἰα8. [ τ0. τί οτὰ ΚΕ. [ ἀκίνητον καὶ ἀΐδιον ΕἸ ΤΊαϑ8. ] 

12. μαϑηματικὴς γε ἀλλ᾽ ἑτέρας προτέρας Αι ] 15. ὡς οτὰα Τ᾽. [ 864 κεἴ 

μιαίογία ἱ. 1 11. μὲν οτα Ε, 1 εἶναι οτὰ Εἰ. [ 18. ϑείων]} αἰσϑητῶν Τ' εἵ 

γ0 ΔΙεχ. [.21. ροβϑὲ ὑπάρχει εοἴοπ οὗ. [ δεῖ] ἀεὶ “415. 24. τι οπι α8. 25. 

τινὰ «(4 44Ὁ εἰ ἴοτγι. ΑἸοχ, δθίουῖ δὲ ο οσι. { πον μη ἐάοηὶ πιοαιι8 αἰφιίο 
ἦη πιαίϊ]οηι. ἱ. 1 21. ρῬοβὲ φύσιν 44 ἐδίαν α5. }] ἢ] ἐκείνη ΕΤα8. 1. γ0 καὶ 

πᾶσι τα ΕἸ. 1 80. ροβϑὶ προτέρα ποῦ ἀἰδιϊπριαπε οὗ. [ καὶ ἣ φιλοσοφία Τὶ, 

ἴοτε. σθοῖθ. 1 ροϑὲ πρώτη ρΡυποίπιπη 6. [ 35. ὑπάρχοντα χαϑόλου ἡ α8. 

88. λέγεται καὶ πολλαχῶς Ηδ. 1 35. τὸ ροβὶ ὡς οαχ Εἰ, Ἰοδοπάστῃ βϑρῖοον 

τὸ ὡς ψ.| 81. τὸ δὲ ποσὸν οπι Τ' 
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“4 νάμει χαὶ ἐνεργείῳ" ἐπεὶ δὴ πολλαχῶς λέγεται τὸ ὄν, 
πρῶτον περὶ τῇ χατὰ συμβεβηχὸς λεχτέον, ὅτι ὀδεμία ἐςὶ 
περὶ αὐτὸ ϑεωρία. σημεῖον δέ" οὐδεμιᾷ γὰρ ἐπιξήμη ἐπι-, 
μελὲς περὶ αὐτοῦ ὅτε πρακχτικῇ ὅτε ποιητιχῇ ὅτε ϑεωρητικῇ. δ 
ὅτε γὰρ ὁ ποιῶν οἰκίαν ποιεῖ ὅσα συμβαίνει ἅμα τῇ οἰκίᾳ 
γινομένῃ" ἄπειρα γάρ ἐστιν" τοῖς μὲν γὰρ ἡδεῖαν, τοῖς δὲ 
βλαβεράν, τοῖς δ᾽ ὠφέλιμον ὀϑὲν εἶναι κωλύει τὴν ποιηϑ εἴ- 
σαν, χαὶ ἑτέραν ὡς εἰπεῖν πάντων τῶν ὄντων" ὧν οὐϑενός 

ἐς» ἡ οἰχοδομιχὴ ποιητιχή. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον δ᾽ ὁ γεω- 10 
μέτρης ϑεωρεῖ τὰ ὅτω συμβθεβηχότα τοῖς σχήμασιν, ὁδ᾽ δὲ 
ἕτερόν ἐςι τρίγωνον χαὶ τρίγωνον δύο ὀρϑὰς ἔχον. χαὶ τὅτο 
εὐλόγως συμπίπτει" ὥσπερ γὰρ ὄνομά τι μόνον τὸ συμβε- 
βηκός ἐςιν. διὸ Πλάτων τρόπον τινὰ ὁ χαχῶς τὴν σοφιςι- 
κὴν περὶ τὸ μὴ ὃν ἔταξεν. εἰσὶ γὰρ οἱ τῶν σοφιξῶν λόγοι 15 
περὶ τὸ συμβεβηκὸς ὡς εἰπεῖν μάλιστα πάντων, πότερον 
ἕτερον ἢ ταὐτὸν μουσιχὸν χαὶ γραμματιχόν, χαὶ μουσικὸς 
Κορίσχος καὶ Κορίσχος, καὶ εἰ πᾶν ὃ ἂν ἢ, μὴ ἀεὶ δέ, γέ- 
γονξν, ὡς εἰ μϑσιχὸς ὧν γραμματιχὸς γέγονε, καὶ γραμ- 
ματιχὸς ὧν μϑσιχός, καὶ ὅσοι δὴ ἄλλοι τοιϑτοι τῶν λόγων 30 

εἰσίν" φαίνεται γὰρ τὸ συμβεβηχὸς ἐγγύς τι τῇ μὴ ὄντος. 
δῆλον δὲ καὶ ἐκ τῶν τοιούτων λόγων" τῶν μὲν γὰρ ἄλλον 
τρόπον ὄντων ἔστι γένεσις χαὶ φϑορώ, τῶν δὲ χατὰ συμβε- 
βηκὸς ἐκ ἔξιν. ἀλλ᾽ ὅμως λεχτέον ἔτι περὶ τοῦ συμβεβη- 
κότος ἐφ᾽ ὅσον ἐνδέχεται, τίς ἡ φύσις αὐτοῦ χαὶ διὰ τίν᾽ 2 

αἰτίαν ἐςίν: ἅμα γὰρ δῆλον ἴσως ἔξαι χαὶ διὰ τί ἐπιξήμη 

ὁκ ἔξιν αὐτῇ. ἐπεὶ οὖν ἐςὶν ἐν τοῖς ὅσι τὰ μὲν ἀεὶ ὡσαύ- 
τως ἔχοντα χαὶ ἐξ ἀνάγκης, οὐ τῆς χατὰ τὸ βίαιον λεγο- 
μένης ἀλλ᾿ ἣν λέγομεν τῷ μὴ ἐνδέχεσϑαι ἄλλως, τὰ δ᾽ 

1).δὲἐξ ἀνάγχης μὲν ὁκ ἔςιν δδ᾽ ἀεί, ὡς δ᾽ ἐπὶ τὸ πολύ, αὕτη 30 
ἀρχὴ χαὶ αὕτη αἰτία ἐστὶ τῷ εἶναι τὸ συμβεβηχός" ὃ γὰρ 

οι 

1020 ὺ 5. καὶ τὸ ἐνεργείᾳ “4. ἐπεὶ δὴ 46 ςοηϊ. 50Υρ81, ἐπειδὴ ΕἼΤ, 

ἐπειδὴ οὖν ΑἸεχ, οἰέηὶ ἐΐαφιο ἐ, ἐπεὶ δὲ αβοῦ. Ι 8. περὶ αὐτό ἐστι ΕἼΤα5. 

9. οὗ δ(8 768 ΟἸΉ68 6886 αἰΐαηι ἡ. ἰ τ0. δὲ οἵα 7. 11. ϑεωρεῖ ροεὲ σχής 

μασιν ΒΟΥ 1... ἔστι τὸ τρίγωνον ἀ8. [ καὶ τρίγωνον οτα 8. 1 18. 

ὄνομά τι ΗΠ ΑἸεχ, ὀνόματι ἐαβοῦ. τὸ κατὰ συμβ. ΑΙοκ. [14. περὶ τὴν 

σοφ. τὸ μὴ ὃν ἴα86.} 11. καὶ γρ.] ἢ γο. 44Ὁ.} 18. καὶ Κορίσκος οπι Εἰ. ] 

25. ὅσων Τ΄. ] 56. ἴσως] εἴγ Τί οτα Ηδ. [ ἔσται ἴσως α8. [ 29. τῷ] τὸ 

ΤΗΐ. 1 30. οὔϑ᾽ ὡς ἐπὶ ἀ5. ἱ ροβὲ πολύ δὐάδεπάμππ εοηΐοῖξ τὸ δ᾽ οὐδ ὡς 

ἐπὶ τὸ πολύ ϑρεηρεῖ, ἀπθῖτο πτιπὶ σθοῖς. [ 81. αὕτη αἰτία } Πιεΐιι8. εατιβα ἵ. 
8" 
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ἂν ἢ μήτ᾽ ἀεὶ μήϑ'᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, τοῦτό φαμὲν συμβε- 1 ! ἰς έ ὙΠ] [ “ Ξ το νυ", ᾿ γι ἐ 

βηχὸς εἶναι. οἷον ἐπὶ χυνὶ ἂν χειμὼν γένηται χαὶ ψῦχος, 
Ξ “ Ν τς Ἢ , Ἷ 

τᾶτο συμβῆναί φαμεν, ἀλλ᾽ οὐκ ἂν πνῖγος χαὶ ἀλέα, ὃτι 
Α ἣ δ ς Ἃ ς ᾿ λ ΄ ᾿Ὶ .} » Γ ᾿ " 

τὸ μὲν ἀεὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, τὸ δ᾽ οὔ. χαὶ τὸν ἀνϑρωπον 
᾿ 7 ᾿] Ἵ ᾿Ὶ 7 

λευχὸν εἶναι συμβέβηκεν (ὅτε γὰρ ἀεὶ δϑ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ), 
-- "] 2 λ , ἂς Χ « ΄ω Ἀ Ἂ, " 

ζῴον δ᾽ ὁ χατὰ συμβεβηχός. καὶ τὸ ὑγιάζειν δὲ τὸν οἶχο- 
΄ Ἷ , - -Ψ ᾿ Ὥ, 

δόμον χατὰ συμβεβηκός, ὅτι ὁ πέφυχε τῶτο ποιεῖν οἰχοδό- 
) ΡΟ, ΄, ᾿ ᾿ ͵ - ᾿ - ᾿ Ξ ΄ὕ 

μος ἀλλ᾽ ἰατρός, ἀλλὰ συνέβη ἰατρὸν εἶναι τὸν οἰχοδόμον. 
Ν « - - Ἷ Ω 

καὶ ὀψοποιὸς ἡδονῆς ςοχαζόμεγος ποιήσειεν ἄν τι ὑγιεινόν, 
᾽ Α " ᾿ Α , Χ 

ἀλλ᾽ οὐ χατὰ τὴν ὀψοποιητιχήν" διὸ συνέβη φαμέν, καὶ 
" εὖ - 2 -Ὃ λ ᾿, ἔξιν ὡς ποιεῖ, ἁπλῶς δ᾽ ὃ. τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ἐνίοτε δυ- 
γάμεις εἰσὶν αἱ ποιητιχαί, τῶν δ᾽ ὀδεμία τέχνη ὁδὲ δύναμις 

᾿᾿ - Χ Ν Ἁ Ἃ ΄ 

ὡρισμένη" τῶν γὰρ κατὰ συμβεβηκὸς ὄντων ἢ γινομένων 
ἂν Υ » , ᾿Ὶ ΄ὔ ΟΣ τ ) ,ὔ 

χαὶ τὸ αἴτιὸν ἐςι χατὰ συμβεβηκὸς. ὡς ἐπειδὴ οὐ παντὰ 
. Η Φ,νΝ Ἃ 7 λ ἣ ΑῚ 

ἐστὶν ἐξ ἀνάγχῃς καὶ ἀξὲ ἢ ὄντα ἢ γινόμενα, ἀλλὰ τὰ 
- νΝ ἐγ -- λ ᾿ 

πλεῖξτα ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἀνάγχη εἶναι τὸ χατὰ συμβεβη- 
δ Σ - ΠῚ ἸΧ ΟΝ "] ᾿ ς χ Νὴ ΡΎ ς Ν 7 

χοὸς ν᾽ οἷον ὅτ᾽ ἀξὶ δὅ8ϑ'᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὁ λευχὸς μουσικὸς 
Ν κ᾿ ᾿ "7 ᾿ Ν 

ἐςιν, ἐπεὶ δὲ γίγνεταί ποτε, χατὰ συμβεβηχος ἔξαι. εἰ δὲ 
; ΄ “ " Ὁ. ἢ, 

μή, πάντ᾽ ἔξται ἐξ ἀνάγχης. ὥςε ἡ ὕλη ἔσται αἰτία ἡ ἐν- 
γ' ΄ ἂ Α Χ ᾿ - 

δεχομένη παρὰ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἄλλως τῇ συμβεβηχό- 
᾽ Χ "ἢ Ν , ͵ὔ ) , ϑζρυ Ν ΠΡΙΚΨΆΝ 2 

τος. ἀρχὴν δὲ τηνδὶ ληπτέον, πότερον ὃϑέν ἔςξιν 8τ᾽ αἰεὶ 89 
᾿ λ - ΄, 5 Ἵ 

ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἢ τοῦτο ἀδύνατον. ἔστιν ἄρα τι παρὰ 
- Ά ΄ ; Χ 

ταῦτα τὸ ὑπύότερ᾽ ἔτυχε χαὶ κατὰ συμβεβηχός. ἀλλὰ πό- 
Χ « Ν λ ΄ ᾿ ᾽, ,Ο,οἷος ) ἃ. ὧἢ ΄, Ἃ δ, 

τερον τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, τὸ δ᾽ ἀξὶ οὐϑενὶ ὑπάρχει; ἢ ἐστὶν 
» Ν Ἵν “2 Ὁ Ἶ Ἷ 

ἄττα ἀΐδια; περὶ μὲν οὖν τούτων ὕξερον σχεπτέον, ὅτι δ᾽ 
ἐπιξήμη οὐχ ἔςι τὸ συμβεβηκότος φανερόν" ἐπιξήμη μὲν 96 

;. - δ - ἄν ας Ἃ - ς κ ᾿ ΄ -“»Ὕ Ἃ 

γὰρ πᾶσα ἢ τοῦ ἀξὶ ἢ τοῦ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. πῶς γὰρ ἢ 
7 νι 7 » τι Δ νᾺ - 3... " 

μαϑήσεται ἢ διδάξει ἄλλον; δεῖ γὰρ ὡρίσϑαι ἢ τῷ ἀεὶ ἢ 

82. εἶναι συμβεβηκός Ηδ. 1 538. ψῦχος] πάγος Ηῤ. 31. καὶ τὸ τὸν 

οἰχοδόμον ὑγείαν ποιῆσαι κ. Ε' ΤΗΡΙίαξ. 

1021«4 1. κατὰ συμβεβηκός] συμβεβηκός ΕἸ ΑἸεχ, συμβέβηκεν Ταδ. 

9. ὃ ὄψ. ΑΙοεχ. [ ἡδονὴ “41. ) τινν ΑΗ ΑἸεχ 6. ὑγίειαν Ηϑ. 1 5. ἄλλαν 

ΤΑ λας. [ δυνάμεις ἐνίοτε α8. 1 ἐνίοτε οτὰ Ηὖ.  ὁχ ΑἸοχ βδουθοηάτπ βαϑρὶ- 

ἐὸν ἄλλων αἰτίαν τε καὶ δυνάμεις εἰσὶν. 1 1. γενομένων “10. ] 8. ἐπεὶ “416 

Ηδ ΑἸεχ. [ιἰ. οὔτ᾽] τοῦτ᾽ Τ΄ [ πολὺ ἀνάγκη ὃ Τ΄ [ 18. πάντες τε ἐξ Τ'] 

ἔσται ἣ ὕλη ΑὍ, ἡ ὕλη ἐστὶν Ηὖ. αἰτία ροβὶ 14. συμβεβηκότος 415, αἰτο- 

14. τὸ ροβὶ ἐπὲ οπι 3. Ι ἄλλως οτἱὰ ΑΡΗ50. | 15. τὴν δὲ 45 

' οὐϑενὶ]} οὔ-- 

γὰρ ἂν ἡ Ε᾿. 

Ρίψις α8. 

Ηῤ. | τ6. ἔστιν] εἴη 44Ὁ.. 18. γχ0 πότερον τὸ μὲν ὡς Εἰ τηρ. 

δὲν Α56]. [19. ἐπισκεπτέον Τ΄. ] 21. πᾶσα] ὃν ἢ πᾶσα Τ'. 
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τῷ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οἷον ὅτι ὠφέλιμον τὸ μελίχρατον τῷ 
πυρέττοντι ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. τὸ δὲ παρὰ τῶτο ὁχ ἕξει λέ- 
γειν, πότε ὄ, οἷον νϑμηνίφ᾽" ἢ γὰρ ἀεὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ 
τὸ τῇ νϑμηνίᾳ" τὸ δὲ συμβεβηκός ἐξι παρὰ ταῦτα. τί μὲν 
οὖν ἐςὶ τὸ συμβεβηχὸς καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν, χαὶ ὅτι ἐπιξςήμη 
ὃκ ἔςιν αὐτϑ, εἴρηται. 

8 Ὅτι δ᾽ εἰσὶν ἀοχαὶ χαὶ αἴτια γεννητὰ καὶ φϑαρτὰ 
ἄνευ τοῦ γίγνεσϑαι καὶ φϑείρεσϑαι, φανερόν. εἰ γὰρ μὴ 
τοῦτ᾽, ἐξ ἀνάγκης πάντ᾿ ἔξαι, εἰ τὸ γιγνομένδ χαὶ φϑειρο- 

μένθ μὴ κατὰ συμβεβηκὸς αἴτιόν τι ἀνάγκη εἶναι. πότερον 
γὰρ ἔσται τοδὶ ἢ οὔ; ἐάν γε τοδὶ γένηται" εἰ δὲ μή, οὔ. 
τᾶτο δὲ ἐὰν ἄλλο. χαὶ ϑτω δῆλον ὅτι ἀεὶ χρόνο ἀφαιρϑμένϑ 
ἀπὸ πεπερασμένϑ χρόνϑ ἥξει ἐπὶ τὸ νῦν. ὥςε ὅδε ἀποϑα- 
γεῖται νόσῳ ἢ βίᾳ, ἐάν γε ἐξέλϑηῃ" τοῦτο δὲ ἐὰν δεψήση" 
τῶτο δὲ ἐὰν ἄλλο" χαὶ οὕτως ἥξει εἰς ὃ νῦν ὑπάρχει, ἢ εἰς 
τῶν γεγονότων τι" οἷον ἐὰν διψήσῃ" τοῦτο δ᾽ εἰ ἐσϑίει δρι- 
μέα" τῷτο δ᾽ ἤτοι ὑπάρχει ἢ οὔ" ὡς ἐξ ἀνάγκης ἀποϑα- 
γεῖται ἢ ἐκ ἀποϑανεῖται. ὁμοίως δὲ κἂν ὑπερπηδήσῃ τις εἰς 

τὰ γενόμενα, ὁ αὐτὸς λόγος" ἤδη γὰρ ὑπάρχει τοῦτο ἔν 

τινι, λέγω δὲ τὸ γεγονός. ἐξ ἀνάγχης ἄρα πάντα ἔξαι τὰ 
ἐσόμενα, οἷον τὸ ἀποϑανεῖν τὸν ζῶντα ἤδη γάρ τι γέγονεν, 
οἷον τὰ ἐναντία ἐν τῷ αὐτῷ σώματι" ἀλλ᾽ εἰ νόσῳ ἢ βίᾳ, 
οὔπω, ἀλλ᾽ ἐὰν τοδὶ γένηται. δῆλον ἄρα ὅτι μέχοι τινὸς 
βαδίζει ἀρχῆς, αὕτη δ᾽ οὐχέτι εἰς ἄλλο. ἔξαν οὖν ἡ τοῦ 
ὁπότερ᾽ ἔτυχεν αὕτη, καὶ αἴτιον τῆς γενέσεως αὐτῆς ὀϑέν. 

ιτάἀλλ᾽ εἰς ἀρχὴν ποίαν χαὶ αἴτιον ποῖον ἡ ἀναγωγὴ ἡ τοιαύτη, 
πότερον ὡς εἰς ὕλην ἢ ὡς εἰς τὸ ὃ ἕνεκα ἢ ὡς εἰς τὸ χινὴ- 

σαν, μάλιξα σχεπτέον. 
ΔὯἋ Περὶ μὲν οὖν τοῦ χατὰ συμβεβηκὸς 

"7 

ὄντος ἀφείσϑω" 

58. ὅτι] τέ Τ' [ τῶ πυρέττοντι τὸ μελίχρατον ἴα8. [ 25. οὔ οτὰ Α4Ὁ 
εὐ ἔονι. ΑἸοχ, βοά σθίπει Α56]. [ γρ ἡ γὰρ ἀεὶ ΕἸ τὰρ.] 26. τὸ ἀπε τῇ 4 

ΕἸ. οχ ΑἸὸχ [ογὲ. βου θοηάτπτα ἡ γὰρ ἀεὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, καὶ τῇ νουμη- 

γίᾳ. 1 28. αὐτοῦ οὐκ ἔστιν 5.} 29. γεννητὰ καὶ φϑαρτὰ οτὰ Εὖ, ] 30. καὶ 

φϑείρεσϑαι οτὰ Ε΄, Ξεἀ μαρεὶ ΑἸοχ. 1 52. μὴ οτὰ δ. [ 88. γὰρ ὁπὰ ΗὉ ΑἸεκ.] 

84. τοῦτο δὲ ἐὰν ἀε εοπϊδείατα 4641] οὐτὰ ὁ εἰ (5, τούτου δὲ ΑΙδεχ εἴ γ0 

Εἰ τορ, τοῦτο δὲ αϑοὖ. [ ἄλλου Τ' εἰ Εἰ τηρ. 

102 1ὺ 1. χρόνου οι ΑΙοχ. [ 5. ἢ νόσῳ ἢ α8. τοῦτο -- διψήσῃ οπὶ 

Αὐὲι 1.3. ἂν 4. ] 8. γένος Τ᾽ 1 9. οἷον] ἢ 5. [10. σώματι ὁπ Ἰ2461:} 

12. αὐτὴ ΕἼΤα8. [ οὐκ ἔστιν εἰς Τα5. [ 13. ροοῖ αὐτῆς «44 ἄλλο Αὐω. 

15. εἰς αἰϊόγσα οἷχ .4ὅ. 

[2] ῶι 

90 

10 
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διώρισται γὰρ ἱχανῶς. τὸ δὲ ὡς ἀληϑὲς ὄν, καὶ μὴ ὃν ὡς 

ιυνεῦδος, ἐπειδὴ περὶ σύνϑεσίν ἐςι χαὶ διαίρεσιν, τὸ δὲ σύνο- 
0 λὸν περὶ μερισμὸν ἀντιφάσεως (τὸ μὲν γὰρ ἀληϑὲς τὴν 

κατάφασιν ἐπὶ τῷ συγκχειμένῳ ἔχει, τὴν δ᾽ ἀπόφασιν ἐπὶ 
τῷ διηρημένῳ, τὸ δὲ ψεῦδος τότε τὸ μερισμδ τὴν ἀντίφα- 
σιν. πῶς δὲ τὸ ἅμα ἢ τὸ χωρὶς νοεῖν συμβαίνει, ἄλλος 
λόγος" λέγω δὲ τὸ ἅμα χαὶ τὸ χωρὶς ὥςε μὴ τὸ ἐφεξῆς 

δ ἀλλ᾽ ἕν τι γίγνεσθαι)" ὄ γάρ ἐξ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀληϑὲς 

ἐν τοῖς πράγμασιν, οἷον τὸ μὲν ἀγαϑὸν ἀληϑές, τὸ δὲ χα- 

κὸν εὐθὺς ψεῦδος, ἀλλ᾽ ἐν διανοίφ᾽ περὶ δὲ τὰ ἁπλᾷ χαὶ 

τὰ τί ἐςξιν ἐδ᾽ ἐν τῇ διανοίᾳ" ὅσα μὲν ὃν δεῖ ϑεωρῆσαι περὶ 

τὸ ὅτως ὃν χαὶ μὴ ὃν, ὕςερον ἐπισχεπτέον. ἐπεὶ δὲ ἡ συμ- 
80 πλοχή ἐστι χαὶ ἡ διαίρεσις ἐν διανοίᾳ ἀλλ᾽ οὐχ ἐν τοῖς 

πράγμασι, τὸ δ᾽ οὕτως ὃν ἕτερον ὃν τῶν κυρίως (ἢ γὰρ τὸ 
τί ἐστιν ἢ ὅτι ποιὸν ἢ ὅτι ποσὸν ἢ εἴ τι ἄλλο συνάπτει ἢ 

διαιρεῖ ἡ διάνοια), τὸ μὲν ὡς συμβεβηχὸς καὶ τὸ ὡς ἀλη- 
ϑὲς ὃν ἀφετέον" τὸ γὰρ αἴτιον τοῦ μὲν ἀόριστον, τῇ δὲ τῆς 

1028. διανοίας τι πάϑος, καὶ ἀμφότερα περὶ τὸ λοιπὸν γένος τοῦ 

ὄντος, καὶ ὁκ ἔξω δηλᾶσιν σάν τινα φύσιν τοῦ ὄντος. διὸ 
ταῦτα μὲν ἀφείσϑω, σχεπτέον δὲ τοῦ ὄντος αὐτῇ τὰ αἴτια 
χαὶ τὰς ἀρχὰς ἡ ὄν. φανερὸν δ᾽ ἐν οἷς διωρισάμεϑα περὶ 

5 τοῦ ποσαχῶς λέγεται ἕκαστον, ὅτι πολλαχῶς λέγεται τὸ ὄν. 

Ζ. 
10 Τὸ ὃν λέγεται πολλαχῶς, καϑάπερ διειλόμεϑα πρό- 138 

τερον ἐν τοῖς περὶ τοῦ ποσαχῶς" σημαίνει γὰρ τὸ μὲν τέ 

19. περὶ Ηὖ, περὶ ἀπ παρὰ ΑΙεχ ἀυβίαπι, δεῖν παρὰ. [ 20. ἀντιφά- 

σεων 5. | Ροϑὲ ἀντιφάσεως εἴ 29. ρΡοϑβί ἀντίφασιν εἱ 24. ρΡοϑὶ λόγος ῬΡυη- 

οὔπτῃ, 2ὅ. Ροβὲ γίγνεσϑαν οοἴοπ οὗ, 28. ρΡοϑβὲ διανοίᾳ Ῥυποῖμηι ὁ. 21. χατὰ 

ἐπὲ τῶν συγκειμένων 7᾽ πἢ τῶν συ) 'χειμένων 5. | 22. τῶν δι ρημένων 8. 

ὁρισμοῦ Τ΄ 1 28. νοεῖν μοβὶ δὲ Η". | συμβαίνει νοεῖν ΑἸοχ. [.24. δὴ Ηὖ.} 

καὶ] ἢ ΕἸ. 1 τὸ οτὰ Αδ} , ] τῷ ΕΙ5.41Ὅ..} “5. ψεῦδός τε καὶ Εἰ. ] 21. εὐθὺ 

4Ὅ, οχὰα ΕΤίαβ. [1 ἁπλὼς δ. 1 28. τῇ οπι ΤΑ͂δ. 1 μὲν οἵα Ηδ. 29. τὸ] 

τοῦ α. οὕτως] ὄντως Ηὖ. ] 30. καὶ] ἡ ΕΒ, οτὰ Τ'΄ [ ἐν τῇ δ᾽ ΑΙεχ. [ 31. 

κυρίων ΕΤα8. 1 33. εἰ οτὰ ας εἰ ἴονι. ΑἸοχ. 1 38. διαιρεῖ ΑΙοχ, ἀφαιρεῖ 

αϑοὺ. ] ὡς σ.] οὖν σ. Τ᾽. 1 ἀληϑῶς ΑΕ εἰ γρ Εἰ ταξ. 

0284 1. περὶ] παρὰ α8. [ 2. τοῦ οἵα “16. ] 5. ὅτι -- ὅν οτὰκ “43. 

Ροβὲ ὅν «4 5 σημαίνει γὰρ τὸ μὲν τέ ἔστιν, ΕΙ εἴαπι τοῦτο δοκεῖ ἀτε- 

λὲς εἶναι. [ 11. πολλαχῶς 68. 
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ἐςι χαὶ τόδε τι, τὸ δὲ ὅτι ποιὸν 1) ποσὸν ἢ) τῶν ἄλλων ἕκα- 

ξον τῶν ὅτω χατηγορϑμένων. τοσαυταχῶς δὲ λεγομένδ τῷ 
ὄντος φανερὸν ὅτι τότων πρῶτον ὃν τὸ τί ἐςξιν, ὅπερ σημαί- 
γϑι τὴν ὁσίαν. ὅταν μὲν γὰρ εἴπωμεν ποῖόν τι τόδε, ἢ ἀγα- 15 
ϑὸν λέγομεν 1) κακόν, ἀλλ᾽ ὁ τρίπηχυ ἢ ἄνϑρωπον" ὅταν δὲ 
τί ἐςιν, οὐ λευχὸν ὁδὲ ϑερμὸν ὀδὲ τρίπηχυ, ἀλλ᾽ ἄνϑοωπον 
ἢ ϑεόν. τὰ δ᾽ ἄλλα λέγεται ὄντα τῷ τοῦ οὕτως ὄντος τὰ 
μὲν ποσύτητας εἶναι, τὰ δὲ ποιότητας, τὰ δὲ πάϑη, τὰ δὲ 
ἄλλο τι τοιοῦτον. διὸ κἂν ἀπορήσειέ τις πότερον τὸ βαδί- 320 
ζειν χαὶ τὸ ὑγιαίνειν καὶ τὸ χαϑῆσϑαι ἕκαστον αὐτῶν ὃν ἢ 
μὴ ὄν, ὁμοίως δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁτουοῦν τῶν τοιότωγ᾽ 
ὀϑὲν γὰρ αὐτῶν ἐςὶν οὔτε χαϑ' αὑτὸ πεφυχὸς οὔτε χωρίζε- 
σϑαι δυνατὸν τῆς οὐσίας, ἀλλὰ μᾶλλον, εἴπερ, τὸ βαδίζον 
τῶν ὄντων τι χαὶ τὸ χαϑήμενον καὶ τὸ ὑγιαῖνον. ταῦτα δὲ 25 
μᾶλλον φαίνεται ὄντα, διότι ἐστί τι τὸ ὑποχείμενον αὐτοῖς 
ὡρισμένον" τοῦτο δ᾽ ἐςξὶν ἡ οὐσία καὶ τὸ καϑ' ἕχαςξον, ὅπερ 
ἐμφαίνεται ἐν τῇ κατηγορίᾳ τῇ τοιαύτῃ" τὸ ἀγαϑὸν γὰρ ἢ 
τὸ χαϑήμενον οὐκ ἄνευ τούτου λέγεται. δῆλον οὖν ὅτι διὰ 
ταύτην χἀχείνων ἕκαςόν ἐστιν. ὥςε τὸ πρώτως ὃν χαὶ ἃ τὶ 30 

ὃν ἀλλ᾽ ὃν ἁπλῶς ἡ ὀσία ἂν εἴη. πολλαχῶς μὲν ὃν λέγε- 
ται τὸ πρῶτον" ὅμως δὲ πάντων ἡ οὐσία πρῶτον καὶ λόγῳ 
καὶ γνώσει χαὶ χρόνῳ. τῶν μὲν γὰρ ἄλλων χατηγορημά- 

᾿οότῶν δϑὲν χωριστόν, αὕτη δὲ μόνη. χαὶ τῷ λόγῳ δὲ τοῦτο 
πρῶτον" ἀνάγκη γὰρ ἐν τῷ ἑχάςϑ λόγῳ τὸν τῆς ὀσίας ἐνυ- 85 
πάρχειν. χαὶ εἰδέναι τότ᾽ οἰόμεϑα ἕκαξςον μάλιξςξα, ὅταν τί 
ἐςιν ὁ ἄνϑρωπος γνῶμεν 1) τὸ πῦρ, μᾶλλον ἢ τὸ ποιὸν ἢ τὸ 
ποσὸν ἢ τὸ πῇ, ἐπεὶ καὶ αὐτῶν τούτων τότε ἕχαςον ἴσμεν, 1028 

ὅταν τί ἐστι τὸ ποσὸν ἢ τὸ ποιὸν γνῶμεν. χαὶ δὴ χαὶ τὸ 
πάλαι τὲ χαὶ νῦν καὶ ἀεὶ ζητόμενον χαὶ ἀεὶ ἀπορούμενον, 
τί τὸ ὄν, τοῦτό ἐςι τίς ἡ οὐσία. τοῦτο γὰρ οἱ μὲν ν εἶναί 

12. ὅτι οἵὰ “4. [ 14. τὸ οἷι 7. [ 16. χαλὸν ΑἸ, [ 18. ὄντα ἴον. 

οπὶ ΑἸοχ ρῥ. 425, 28. 26. [ τῷ] τὸ Τ'΄ οὕτως] ὄντως Τί. [ 19. εἶναι πο-- 

σότητες ΑΙοχ. [ ποιότητες ΑΙοχ. [. 20. τοιοῦτον οτὰ 44. | καὶ ΤΑ). ] “1. 

τὸ χαϑῆσϑαι οτὰ ΑΙοχ, ἀπίς ἕχαστον αἀᾷ οἵ ἡ. | ἢ μὴ ὃν] σημαίνει Α4Ὅ.} 

2ὅ. τὸ οἵα αδεύρ. 28. ἐν τῇ τοιαύτῃ κ. ΔΑΙεχ. 82. πάντως Αὐ Βυ. 

πρῶτον καὶ φύσει καὶ ΗΠ". ] 38. ροδὲ χρόνῳ «ἀὰ χαὶ φύσει ἐα5. 1 35. ἑκά- 

στω 7. ἰ οὐσίας λόγον ἐνυπάρχειν ΕΤα8. 1.836. ροϑὶ εἰδέναι «44 δὲ α8.] 

τοῦτο Ἴ᾽. [ 81. τὸ ἀπὸ πῦρ οιὰ “10, 

1028ὺ 2. ἐστι] ἐστιν ἢ ΕἼ]. 1 εἰδῶμεν ΕἼΤ, ἴδωμεν αδ. 1 3. καὶ νῦν 
οἵὰ ΚΕ. 1 4. ἡ οἷν Τα. 
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ὅ φασιν, οἱ δὲ πλείω ἢ ἕν, χαὶ οἱ μὲν πεπερασμένα, οἱ δὲ 
ἄπειρα. διὸ χαὶ ἡμῖν χαὶ μάλιστα χαὶ πρῶτον χαὶ μόνον 
ὡς εἰπεῖν περὶ τῷ ὅτως ὄντος ϑεωρητέον τί ἐξιν. 

2 Δ͵οχεῖ δ᾽ ἡ οὐσία ὑπάρχειν φανερώτατα μὲν τοῖς σώ- 
μασιν" διὸ τά τὲ ζῷα χαὶ τὰ φυτὰ χαὶ τὰ μόρια αὐτῶν 

10 ὁσίας εἶναί φαμὲν, καὶ τὰ φυσικὰ σώματα, οἷον πῦρ χαὶ 
ὕδωρ χαὶ γῆν καὶ τῶν τοιούτων ἕχαστον, χαὶ ὅσα ἢ μόρια 
τότων 1) ἐκ τότων ἐςίν, ἢ μορίων ἢ πάντων, οἷον ὕ τε ὁρα- 
γὸς χαὶ τὼ μόρια αὐτῷ, ἄστρα καὶ σελήνη χαὶ ἥλιος. πό- 
τερον δὲ αὗται μόναι οὐσίαι εἰσὶν 1) καὶ ἄλλαι, ἢ τούτων 

15 μὲν οὐϑὲν ἕτεραι δέ τινες, σχεπτέον. δοχεῖ δέ τισι τὰ τοῦ 
σώματος πέρατα, οἷον ἐπιφάνεια χαὶ γραμμὴ χαὶ στιγμὴ 
χαὶ μονάς, εἶναι οὐσίαι, καὶ μᾶλλον ἢ τὸ σῶμα χαὶ τὸ 

ςερδόν. ἔτι παρὰ τὰ αἰσϑητὰὼ οἱ μὲν ἐκ οἴονται εἶναι οὐϑὲν 
τοιῦτον, οἱ δὲ πλείω χαὶ μᾶλλον ὄντα ἀΐδια, ὥσπερ 11λά- 

50 των τῷ τὲ εἴδη χαὶ τὰ μαϑηματιχὰ δύο οὐσίας, τρίτην δὲ 
τὴν τῶν αἰσϑητῶν σωμάτων οὐσίαν. «Σπεύσιππος δὲ χαὶ 

πλείους οὐσίας ἀπὸ τῷ ἑνὸς ἀρξάμενος, καὶ ἀρχὰς ἑχάςξης 130 

ὁσίας ἄλλην μὲν ἀοιϑμῶν, ἄλλην δὲ μεγεϑῶν, ἔπειτα ψυ- 
χῆς" καὶ τῦτον δὴ τὸν τρόπον ἐπεχτείνει τὰς ὁσίας. ἔνιοι δὲ 

"5 τὰ μὲν εἴδη καὶ τὲς ἀριϑμὲς τὴν αὐτὴν ἔχειν φασὶ φύσιν, 

τὰ δὲ ἄλλα ἐχόμενα, γραμμὰς χαὶ ἐπίπεδα, μέχοι πρὸς 
τὴν τῷ ὀρανδ ὁσίαν χαὶ τὰ αἰσϑητά. περὶ δὴ τότων τί λέ- 
γεταν καλῶς ἢ μὴ χαλῶς, καὶ τίνες εἰσὶν ὀσίαι, καὶ πότε- 

ρον εἰσί τινες παρὰ τὰς αἰσϑητὰς ἢ ἐκ εἰσί, καὶ αὗται πῶς 
80 εἰσί, χαὶ πότερον ἔξι τις χωριςὴ ὁσία, καὶ διὰ τί καὶ πῶς, 

ἢ ὀδεμία παρὰ τὰς αἰσϑητάς, σχεπτέον, ὑποτυπωσαμένοις 
τὴν ὁσίαν πρῶτον τί ἐςιν. 

Ὁ. «4έγεται δ᾽ ἡ οὐσία, εἰ μὴ πλεοναχῶς, ἀλλ᾽ ἐν τέτ- 
ταρσί γὲ μάλιξα" καὶ γὰρ τὸ τί ἣν εἶναι χαὶ τὸ χαϑόλου 

85 χαὶ τὸ γένος ὁσία δοχεῖ εἶναι ἑχάςϑ, χαὶ τέταρτον τότων τὸ 

ὑποχείμενον. τὸ δ᾽ ὑποκείμενόν ἐςι χαϑ᾽ ὃ τὰ ἄλλα λέγε- 

6. μόνως ΑἸοχ. 8. δ᾽ ἡ] δὴ Τ. | μὲν ἐν τοῖς ἴοτι. ΑἸοχ. [| 11. ἢ] δὴ 

νι 1 μορίων] μόριον α8, τινῶν ἴοτι. ΑΙοχ. [ 14. αὐταὶ Εἰ. 1 εἰσὶν οὐσίαι 

Ηὖ.} ροβϑὶ ἄλλαι ΕΤ' Α5ε] ς ἢ τούτων τινὲς ἢ καὶ ἄλλαν (νεῖ ἄλλων), “419 

τινὲς καὶ ἄλλων ἢ τούτων. [ 11. τῷ σῶμα ἢ τὸ Τ. | 20. τρίτην --- 22. ἑνὸς 

οὐχ ρὺ 7. 21. χκαὺ οπὶ “41. ] 28. μεγεθῶν καὶ ἔπειτω Τ΄ [ 21. δὲ ΕΤαΞ.] 

28. ἢ μὴ καλῶς οἵ 48. [ 82. πρῶτον τὴν οὐσίαν α8. 1 πρῶτον ἴονι. οἵα 

ΔΙοχ. [ 838. δ᾽ ἡ] δὴ Ταβ, δὲ 41. ] 34. ἣν οἷὰ Τ'. [ 835. ἡ οὐσία 8. 
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ται, ἐχεῖνο δὲ αὐτὸ μηχέτι κατ᾽ ἄλλε. διὸ πρῶτον περὶ τό- 
του διοριςέον" μάλιςξα γὰρ δοχεῖ εἶναι ὁσία τὸ ὑποχείμενον 1029 

πρῶτον. τοιᾶτον δὲ τρόπον μέν τινα ἡ ὕλη λέγεται, ἄλλον 
δὲ τρόπον ἡ μορφή, τρίτον δὲ τὸ ἐκ τούτων. λέγω δὲ τὴν 
μὲν ὕλην οἷον τὸν χαλχόν, τὴν δὲ μορφὴν τὸ σχῆμα τῆς 

ἰδέας, τὸ δ᾽ ἐκ τότων τὸν ἀνδοιάντα τὸ σύνολον. ὧς: εἰ τὸ ὅ 
εἶδος τῆς ὕλης πρότερον καὶ μᾶλλον ὧν, χαὶ τῇ ἐξ ἀμφοῖν 
πρότερον ἔξαι διὰ τὸν αὐτὸν λόγον. νῦν μὲν ὃν τύπῳ εἴρη- 
ται τί ποτ᾽ ἐςὶν ἡ ὁσία, ὅτι τὸ μὴ χαϑ' ὑποχειμένου ἀλλὰ 
χαϑ' οὗ τὰ ἄλλα. δεῖ δὲ μὴ μόνον ὅτως" οὐ γὰρ ἱκανόν. 

ι(38αὐτὸ τε γὰρ τὅτο ἄδηλον, καὶ ἔτι ἡ ὕλη οὐσία γίνεται. εἰ 10 
γὰρ μὴ αὕτη ὁσία, τίς ἐξιν ἄλλη διαφεύγει. περιαιρϑμέ- 
γῶν γὰρ τῶν ἄλλων οὐ φαίνεται οὐϑὲν ὑπομένον. τὰ μὲν 
γὰρ ἄλλα τῶν σωμάτων πάϑη καὶ ποιήματα χαὶ δυνάμεις, 
τὸ δὲ μῆχος χαὶ πλάτος καὶ βάϑος ποσότητές τίνες ἀλλ᾽ 

οὐχ ὀσίαι" τὸ γὰρ ποσὸν ἐκ ὀσία, ἀλλὰ μᾶλλον ᾧ ὑπάρ- 15 
χει ταῦτα πρώτῳ, ἐχεῖνό ἐςιν ἡ οὐσία. ἀλλὰ μὴν ἀφαι- 
ροϑμένο μῆχος χαὶ πλάτες χαὶ βάϑες ἐϑὲν ὁρῶμεν ὑπολει- 
πόμενον, πλὴν εἴ τι ἔτι τὸ ὁριζόμενον ὑπὸ τότων, ὡςε τὴν 
ὕλην ἀνάγχη φαίνεσθαι μόνην οὐσίαν οὕτω σχοπουμένοις. 
λέγω δ᾽ ὕλην ἣ χαϑ' αὑτὴν μήτε τὲ μήτε ποσὸν μήτε ἄλλο 30 
μηϑὲν λέγεται οἷς ὥριξαι τὸ ὄν. ἔξι γάρ τι χαϑ᾽ ὁ κατηγο- 
ρεῖται τότων ἕχαξον, ᾧ τὸ εἶναι ἕτερον χαὶ τῶν κατηγοριῶν 
ἑχάξη" τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τῆς οὐσίας κατηγορεῖται, αὕτη 

δὲ τῆς ὕλης. ὥστε τὸ ἔσχατον χαϑ' αὑτὸ ὄτε τὶ ὄτε ποσὸν 

ὅτε ἄλλο ὀϑέν ἐςιν. ὀδὲ δὴ αἱ ἀποφάσεις" καὶ γὰρ αὗται 25 
ὑπάρξουσι κατὰ συμβεβηκός. ἐκ μὲν οὖν τούτων ϑεωροῦσι 
συμβαίνει ἐσίαν εἶναι τὴν ὕλην. ἀδύνατον δέ" καὶ γὰρ τὸ 
χωριξὸν χαὶ τὸ τόδε τι ὑπάρχειν δοχεῖ μάλιστα τῇ οὐσίᾳ, 
διὸ τὸ εἶδος χαὶ τὸ ἐξ ἀμφοῖν ἐσία δόξειεν ἂν εἶναι μᾶλ- 

λον τῆς ὕλης. τὴν μὲν τοίνυν ἐξ ἀμφοῖν οὐσίαν, λέγω δὲ 30 

1029. 1. γὰρ] δὲ Τα5. ] 5. δὴ δ. | φαίνεται Αὐ}817. [ 3. λέγω δὲ εἰ 

| 5. τὸν οτὰ ΑἹ. [ 5. τὸ απίς σύνολον οπι . 6. τὸ ἐξ Αδὲ ΑΙεχ. 9. μὴ 

Ε54Ὁ: νυϊδο οὐ. [10. τε οπὰ «Ὁ. ] 11. αὐτὴ 41Ὅα8. ] ἐστιν] ἴοτι. ἔσται. ᾿ 

18. ποιήματα καὶ] ποιητιχαὶ Τ΄ 1 16. ταῦτα αὐτὰ ΕΤίαβ. [ πρώτως ΕΣ 

ἼΤα58. ] ἣ οτὰ 44ὅ. ] μὴν καὶ ἀφαιρουμένου Αι [ 19. μόνον Τ΄ 1 20. δὴ 

Η". | ἢ 8α.} κπήτε τι] μηκέτι 5, οτὰ Ηὖ. [ 22. ᾧ] ὥσιε 41. ] 23. ἕχα-- 

στὴ α8.} 24. χαϑαυτὸν δ. } 26. ὑπάρχουσι 7. | 28. τὸ οπι ΑΗ7. [ 29. εἰ- 

δὸς] εἶδος τὸ χωριστὸν Ηὔ.} μᾶλλον εἶναι Τα. 30. τοίγε νῦν 1᾿.} δὴ Η. 
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Χ - - - , 

τὴν ἐκ τῆς ὕλης χαὶ τῆς μορφῆς, ἀφετέον" ὑςέρα γὰρ 
ΡῈ Ἂ 7 }) ἣν 2 ᾿ « ΄ Ἀ Ν Δ ΄ , 

χαὶ δήλη. φανερὰ δέ πως καὶ ἡ ὕλη. περὶ δὲ τῆς τρίτης 
΄ “ λ ν᾿ 7 : “- , ᾽ , 

σχδεπτέον" αὑτὴ γὰρ ἀπορωτάτη. ὁμολογοῦνται δ᾽ οὐσίαι 

εἶναι τῶν αἰσϑητῶν τινές, ὥςε ἐν ταύταις ζητητέον πρῶτον. 
3. “ΣΝ εν Ἂ) ᾽ - Ὧν ΄ « ΓΣ ᾿ ᾽ , 

Μ'πεὶ δ᾽ ἐν ἀρχῆ διειλόμεϑα πόσοις ὁρίζομεν τὴν ὁσίαν, 
Ν ε ν τ . γῶν Ὑ, Υ ΄ . 

καὶ τούτων ἕν τι ἐδόχει εἶναι τὸ τί ἣν εἶναι, ϑεωρητέον περὶ 
τς Σ λ Η 7, 

αὐτοῦ" πρὸ ἔργϑ γὰρ τὸ μεταβαίνειν εἰς τὸ γνωριμώτερον. 133 
ἡ γὰρ μάϑησις ὅτω γίνεται πᾶσι διὰ τῶν ἧττον γνωρίμων 
φύσει εἰς τὰ γνώριμα μᾶλλον" καὶ τὅτο ἔργον ἐςξίν, ὥσπερ 
ἐν ταῖς πράξεσι τὸ ποιῆσαι ἐκ τῶν ἑχάξῳ ἀγαϑῶν τὰ ὅλως 
ἀγαϑὰ ἑχάξτῳ ἀγαϑά, ὅτως ἐκ τῶν αὐτῷ γνωριμωτέρων τὰ 
τῇ φύσει γνώριμα αὐτῷ γνώριμα. τὰ δ᾽ ἑχκάςξοις γνώριμα 
χαὶ πρῶτα πολλάχις ἠρέμα ἐστὶ γνώριμα, χαὶ μιχρὸν ἢ 
οὐϑὲν ἔχει τ ὄντος" ἀλλ᾽ ὅμως ἐκ τῶν φαύλως μὲν γνω- 
στῶν, αὐτῷ δὲ γνωξῶν, τὰ ὅλως γνωςὰ γνῶναι πειρατέον, 
βεταβαίνονταξ, ὥσπερ εἴρηται, διὰ τότων αὐτῶν. καὶ πρῶ- 
τον εἴπωμεν ἔνια περὶ αὐτῷ λογικῶς, ὅτι ἔςι τὸ τί ἦν εἶναι 
ἑχάστῳ ὃ λέγεται χκαϑ'᾽ αὑτό. οὐ γάρ ἐστι τὸ σοὶ εἶναι τὸ 

μουσικῷ εἶναι" οὐ γὰρ χατὰ σαυτὸν εἶ μουσικός. ὃ ἄρα 

χατὰ σαυτόν. οὐδὲ δὴ τὅτο πᾶν" ὁ γὰρ τὸ ὅτως χαϑ' αὑτὸ 
ὡς ἐπιφάνεια λευχόν, ὅτι οὐχ ἔστι τὸ ἐπιφανείῳ εἶναι τὸ 
λευκῷ εἶναι. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ ἐξ ἀμφοῖν τὸ ἐπιφανξίῳ 
λευχῇ εἶναι. διὰ τί; ὅτι πρόσεστιν αὐτό. ἐν ᾧ. ἄρα μὴ 
ἐνέξαι λόγῳ αὐτό, λέγοντι αὐτό, ὅτος ὁ λόγος τῷ τί ἣν εἶναι 

ἑχάξςῳ. ὥς εἰ τὸ ἐπιφανείᾳ λευχῆ εἶναί ἐςι τὸ ἐπιφανείῳ 

δῖναι λείῳ, τὸ λευκῷ καὶ λείῳ εἶναι τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν. ἐπεὶ 
δ᾽ ἔστι καὶ χατὰ τὰς ἄλλας κατηγορίας σύνϑετα (ἔςξι γάρ 

91. ἐκ] ἔχ τὲ αδοὺ. ] γὰρ] δὲ 5..} 32. καὶ ἀπίε ἣ οτι 7. [ 38. αὐτὴ 48. 

1029ὺ 1. ἐπεὶ δ᾽ -- 8. αὐτοῦ ροπεπᾶα νἱάοπίαν ροσὲ 12. τούτων αὖ- 

τῶν. 1 ἐπειδὴ ἐν ΗΠ. 1 δριζόμεϑα ΗΡ. [.«. δοκεῖ ΕἸ Τίας. 1 4. πᾶσι οπι Ηδ. 

ἀπο ἧττον ἴοτι. ἀἀ4 πρώτων τῶν ΑἸΙοχ. |[ δ. τῇ φύσει Ηὖ εἰ ἴονι. ΑΙοκ. | 

τοῦτο] τὸ αὐτὸ ΕἼΤ. ] 6. ἐν ταῖς] ἐνίαις 4. ἑκάστου Ηὐ. 1 τ. αὐτῶν α5.] 

8. αὐτῷ γνώριμα οτὰ “10. 9. ἐστὶ «44 418 ΑἸεχ. [10. ὅμως δ᾽ ΑΙοχ. [ γνω-- 

ριστῶν Τ᾽ Αὐᾳ86. } 11. αὐτῶν α8.} αὐτῷ δὲ γνωσιῶν οτὰ Εἰ. 1 12. μετα- 

βαίνοντα 49, μεταβαίνοντες α. [ 14. ἑκάστῳ ἀς Ἄοοπΐθοι. ἀ6αϊ, ἕκαστον αϑοῦ, 

εἶναι ὃ λέγεται ἕχαστον ΑΙοχ, [οτι. τοοῖο. [ 15. ὃ] ὃ α. ὃ ἄρα κ. δαυ- 

τὸν οὐὰ «ἱδ. [1τ. ἐπιφανεία λευκόν γρ Εἰ τὰρ. [ λευκή 48. ἐπιφάνεια α.] 

18. λευχὸν “41ὁ, | ἐπιφάνεια λευκὴ 454. εἶναι διὼ τέ οπι “1Ὁ.] 19. αὐτό 4) 

ΑἸ]οχ, αὐτὴ (νο} αἴ) γ ΑΙοχ: δου αὕτη- [ 20: ἐνέσται] ἔστι ΑΙοχ, ἴογι. 
Ε 3 ͵ ͵ ͵ Ξ 
ἔνεστι. [ αὐτό γμοβὶ λόγῳ οπὰ 4. “1. ἐπιφάνεια λευκὴ εἴ ἐπιφάνεια εἰναὺ 

λεία «4. } 25. τὸ λευχῷ ] εἶναι ἀεὶ τὸ λευκῷ Τ', τῷ λευχῷ α.} 28. καὸὶ οτα 7. 
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τι ὑποκείμενον ἑχάξῳ, οἷον τῷ ποιῷ χαὶ τῷ ποσῷ καὶ τῷ 
ποτὲ χαὶ τῷ πᾶ καὶ τῇ κινήσει), σχεπτέον ἄρ᾽ ἔςξι λόγος τῷ 95 

τί ἦν εἶναι ἑχάξῳ αὐτῶν, καὶ ὑπάρχει χαὶ τὅτοις τὸ τί ἣν 
138εἶναι, οἷον λευχῷ ἀνϑρώπῳ τί ἣν λευχῷ ἀνθρώπῳ. ἔξω δὴ 

ὄνομα αὐτῷ ἱμάτιον. τί ἐστι τὸ ἱματίῳ εἶναι; ἀλλὰ μὴν 
ὀδὲ τῶν χαϑ᾽ αὑτὸ λεγομένων ὀδὲ τᾶτο. ἢ τὸ ὁ χαϑ' αὑτὸ 
λέγεται διχῶς, χαὶ τότου ἐςὶ τὸ μὲν ἐκ προσϑέσεως, τὸ δὲ 30 
οὔ. τὸ μὲν γὰρ τῷ αὐτὸ ἄλλῳ προσκεῖσϑαι λέγεται ὃ ὁρί- 
ζεται, οἷον εἰ τὸ λευκῷ εἶναι ὁριζόμενος λέγοι λευχοῦ ἀν- 
ϑροώπου λόγον" τὸ δὲ τῷ ἄλλο αὐτῷ, οἷον εἰ σημαίνοι τὸ 
ἱμάτιον λευχὸν ἄνϑροωπον, ὁ δὲ ὁρίζοι τὸ ἱμάτιον ὡς λευχόν" 
τὸ δὲ λευκὸς ἄνϑρωπος ἔξει μὲν λευχόν, ὁ μέντοι τί [ἣν [εἷναι] 1090α 

λευχῷ εἶναι. ἀλλὰ τῷ ἱματίῳ εἶναι ἄρα ἔςι τί ἦν εἶναί τι 

[ἢ] ὅλως ἢ ὄ; ὅπερ γὰρ τόδε τι ἐστὶ τὸ τί ἦν εἶναι" ὅταν 

δ᾽ ἄλλο χατ᾽ ἄλλδ λέγηται, οὐκ ἔστιν ὅπερ τόδε τι, οἷον ὁ 

λευχὸς ἄνϑρωπος οὐχ ἔστιν ὅπερ τόδε τι, εἴπερ τὸ τόδε τι δ 

ταῖς ὁσίαις ὑπάρχει μόνον. ὥςε τὸ τί ἦν εἶναί ἐςιν ὅσων ὁ 
λόγος ἐστὶν ὁρισμός. ὁρισμὸς δ᾽ ἐστὶν οὐκ ἂν ὄνομα λόγῳ 
ταὐτὸ σημαίνη (πάντες γὰρ ἄν εἶεν οἱ λόγοι ὅροι" ἔσται 
γὰρ ὄνομα ὁτῳδν λόγῳ ταὐτόν, ὥςε καὶ ἡ ̓ Ιλιὰς ὁρισμὸς 
ἔξαι), ἀλλ᾽ ἐὰν πρώτϑ τινὸς ἢ" τοιαῦτα δ᾽ ἐςὶν ὅσα λέγε- 10 
ται μὴ τῷ ἄλλο χατ᾽ ἄλλα λέγεσϑαι. οὐχ ἔξαι ἄρα ὀϑενὶ 
τῶν μὴ γένδς εἰδῶν ὑπάρχον τὸ τί ἣν εἶναι, ἀλλὰ τούτοις 
μόνον: ταῦτα γὰρ δοχεῖ οὐ χατὰ μετοχὴν λέγεσθαι καὶ 
πάϑος, ἐδ᾽ ὡς συμβεβηχός" ἀλλὰ λόγος μὲν ἔξαι ἑχάστου 
καὶ τῶν ἄλλων τί σημαίνει, ἐὰν ἢ ὄνομα, ὅτι τόδε τῷδε 15 

24. τῷ απίς ποσῷ οτὰ ΑΙοχ. [ χαὶ τ. ποσῷ οταὰα 8. [ 26. ἑχάστω εἶναν 

αὐτῶν Εἰ εἰ, οπιῖδοο αὐτῶν, ἀ8, ἑχάστου αὐτῶν εἶναι 7. [ 21. ρΡοϑὲ ἦν 446 

εἶναι. 1 τέ ἣν λ. ἀνθρώπῳ οτὰ 4. 28. αὐτὸ 48. 29. οὐδὲ οτα 4. | λε- 

γομένων οὐδὲ τοῦτο οτὰ 7΄. [ 830. ἐστέ τι τὸ ΕΤαβ. 1 προθέσεως α. ] 81. 

τῷ] τὸ 5. 82. τῶ 57. [ 838. σημαίνει Ταβ. [ 34. δρίζει α58. } ροϑὶ λευκόν 
Ῥυποίατη οὖ. 

10304 1. τὸ δὲ Τία5, τὸ δὴ οὐ. 1 2. εἶναι] ἀνθρώπω 758. [ «πιὸ ἀλλὰ 

Θοτητηα, ἀπίθ ἄρα ρυποίατα ἐαϑοὺ ΑἸοχ. [ τῷ ἱματίῳ ἀδς Ἄοοπϊοοίατα ἀοά!, τὸ 

ἱματίῳ ἐαϑβοὺῦ, τὸ ἱμάτιον ἴοτι. ΑἸοχ, ἀρὰ τοῦ ἱματίου, τουτέστι τοῦ συνϑέ- 

του; ἐστὶν δρισμὸς ἢ οὐχ ἔστιν Ἀ5ε]. ἔστι τὸ τί Εὐᾳ8. 1 8. 5ἰσητπι ἴπΐου- 

γΟΘΆΠΑῚ ἔοτί. μοϑὶ ὅλως Ῥοποηάπιι. | γὰρ τόδε τι ΑΙεχ, γάρ τι Αϑ ει γ0 ΕΣ, 

γάρ τι ἦν εἶναι ἑαβοὺ. 1 4. οἷον -- 5. ὅπερ τόδε τι οἷα Τ᾽ δ. ἰ 5. τὶ οὐὰ 

Ἐ)4Ὅς.} 6. ὃ λόγος ὅσων Τ'] τ. λ. δῤδυμῥξ ἔστιν ΑΙοχ. [ 8. σημαῖνον 48. 

9. ταῦτόν οπι ΑΗ. 110. ἢ οπὰν 476. 11. κατ᾽ ἄλλου οἵα 46}. [ 15. ρΡοϑὶ 
ὄνομα ποὸπ ἀἸδεϊπσιπαπι οὖ. 
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ὑπάρχει, 1] ἀντὶ λόγε ἁπλοῦ ἀχριβέξερος" ὁρισμὸς δ᾽ οὐχ 
ἔξαι ὁδὲ τὸ τί ἦν εἶναι. 1] καὶ ὁ ὁρισμὸς ὥσπερ χαὶ τὸ τί 
ἐς πλεοναχῶς λέγεται" χαὶ γὰρ τὸ τί ἐςξιν ἕνα μὲν τρό- 

πον σημαίνει τὴν οὐσίαν χαὶ τὸ τόδε τι, ἄλλον δὲ ἕχαστον 134 

30 τῶν χατηγορουμένων, ποσόν, ποιὸν χαὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα. 
ὥσπερ γὰρ χαὶ τὸ ἔστιν ὑπάρχει πᾶσιν ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως, 
ἀλλὰ τῷ μὲν πρώτως τοῖς δ᾽ ἑπομένως, ὅτω χαὶ τὸ τί ἐςιν 
ἁπλῶς μὲν τῇ ἐσίᾳ πῶς δὲ τοῖς ἄλλοις" καὶ γὰρ τὸ ποιὸν 
ἐροίμεϑ᾽ ἂν τί ἐςιν, ὥςε χαὶ τὸ ποιὸν τῶν τί ἔξι μὲν ἀλλ᾽ 

9 οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ μὴ ὄντος λογιχῶς φασί 
τινὲς εἶναι τὸ μὴ ὃν ὧχ ἀπλῶς ἀλλὰ μὴ ὄν, οὕτω χαὶ τὸ 
ποιόν. δεῖ μὲν ὧν σχοπεῖν χαὶ τὸ πῶς δεῖ λέγειν περὶ ἕκα- 
ςον, ὁ μὴν μᾶλλόν γε ἢ τὸ πῶς ἔχει. διὸ καὶ νῦν ἐπεὶ τὸ 
λεγόμενον φανερόν, χαὶ τὸ τί ἣν εἶναι ὁμοίως ὑπάρξει πρώ- 

80 τῶς μὲν καὶ ἁπλῶς τῇ οὐσίῳ εἶτα χαὶ τοῖς ἄλλοις, ὥσπερ 

χαὶ τὸ τί ἐςιν, οὐχ ἁπλῶς τί ἣν εἶναι, ἀλλὰ ποιῷ ἢ ποσῷ 
τί ἦν εἶναι. δεῖ γὰρ ἢ ὁμωνύμως ταῦτα φάναι εἶναι ὄντα, 
1) προστιϑέντας καὶ ἀφαιρῦντας, ὥσπερ χαὶ τὸ μὴ ἐπιςητὸν 
ἐπιστητόν, ἐπεὶ τό γε ὀρϑόν ἐστι μήτε ὁμωνύμως φάναι 

86 μήτε ὡσαύτως, ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ ἰατρικὸν τῷ πρὸς τὸ αὐτὸ 
1080ὺ μὲν χαὶ ἕν, ὁ τὸ αὐτὸ δὲ χαὶ ἕν, ὁ μέντοι ὀδὲ ὁμωνύμως" 

ὀδὲ γὰρ ἰατρικὸν σῶμα χαὶ ἔργον καὶ σχεῦος λέγεται ὅτε 
ὁμωνύμως οὔτε χκαϑ' ἕν, ἀλλὰ πρὸς ἕν. ταῦτα μὲν οὖν 
ὁποτέρως τις ἐϑέλει λέγειν διαφέρει ὀϑέν" ἐκεῖνο δὲ φανερὸν 

ὅ ὅτι ὁ πρώτως χαὶ ἁπλῶς ὁρισμὸς χαὶ τὸ τί ἣν εἶναι τῶν 
ὁσιῶν ἐςίν. ὁ μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως ἐςί, πλὴν 
οὐ πρώτως. ὁ γὰρ ἀνάγχη, ἂν τῦτο τιϑῶμεν, τότϑ ὁρισμὸν 
εἶναι ὃ ἂν λόγῳ τὸ αὐτὸ σημαίνῃ, ἀλλὰ τινὲ λόγῳ. τῶτο 
δ᾽ ἐὰν ἑνὸς ἢ, μὴ τῷ συνεχεῖ ὥσπερ ἡ ̓ Ιλιὰς ἢ ὅσα συν- 

10 δέσμῳ, ἀλλ᾽ ἐὰν ὁσαχῶς λέγεται τὸ ἕν. τὸ δ᾽ ἕν λέγεται 
ὥσπερ τὸ ὄν’ τὸ δὲ ὃν τὸ μὲν τόδε τι, τὸ δὲ ποσόν, τὸ δὲι85 

11. ὃ οπὶ ΑΙεχ. [ 21. τὸ τέ ἐστιν Τ᾿Αδας ΑἸοχ. [ 22. τὸ μὲν α. ] 28. 

τοῖς ἄλλοις οἱ γὰρ τὸ οτχ “15. ]. 4. τῶν] τὸ 5. [.21. τὸ οπι ΛΙοχ. | ἑχά- 

στου 1), ἕχαστα ΑἸοχ. 31. Ροβὲ ἐστιν δουῦσπα 8. ΔΙοχ, οοπσπα οὐὰ οὗ. | 

82. εὐναν Ῥοϑὶ φάναι οπὰ ΑΙοχ. Ι 85. τὸ ροϑὶ πρὸς οἵχὰ ἀ8. 

10900ὺ 2. οὐδὲν ΕἸ ΤίαΞ. γὰρ τὸ ΑΙοχ. [ καὶ ἔργον ἴοτι. οαὰ ΑἸοκ. | 

8. ταῦτα μὲν οὖν] ἀλλὰ ταῦτα μὲν Αὐον: ςοιονῖ τ. μ. οὖν. [ 4. ϑέλει Εὶ 

1α5.] διαφέροι α͵ Ι 5. πρῶτος 4) 6. ὅμως Αὐ, ουυϊϑϑὶς ἐστί, πλὴν οὐ 

πρώτως. | 5. ὃ ἐὼν λόγῳ Ἴἀ5, ὃ ἂν ὁνομία λόγῳ ἴονι. ΑἸκ. | τῷ αὐτῷ Ἴ. | 

9. ἢ οχὰ αὐ. ὅσαι Ε΄. 1 το. λέγηται ΕΝ. 
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ποιόν τι σημαίνει. διὸ χαὶ λευχῦ ἀνϑρώπϑ ἔξαι λόγος χαὶ 
ὁρισμός" ἄλλον δὲ τρόπον καὶ τῇ λευχϑ χαὶ ὀσίας. 

Ἔχει δ᾽ ἀπορίαν, ἐάν τις μὴ φῆ ὁρισμὸν εἶναι τὸν ἐκ 
προσϑέσεως λόγον, τίνος ἔξαι ὁρισμὸς τῶν ἐχ ἁπλῶν ἀλλὰ 15 

συνδεδυασμένων; ἐκ προσϑέσεως γὰρ ἀνάγχη δηλῦν. λέγω 

δ᾽ οἷον, ἔστι ῥὶς καὶ χοιλότης, χαὶ σιμότης τὸ ἐκ τῶν δυοῖν 
λεγόμενον, τῷ τόδε ἐν τῷδε, χαὶ οὐ κατὰ συμβεβηκός γε 
οὔϑ᾽ ἡ κοιλότης οὔϑ᾽ ἡ σιμότης πάϑος τῆς ῥινός, ἀλλὰ καϑ' 
αὑτήν" ὀδ᾽ ὡς τὸ λευχὸν Καλλίᾳ ἢ ἀνϑρώπῳ, ὅτι Καλλίας 30 
λευχὸς ᾧ συμβέβηχεν ἀνθρώπῳ εἶναι, ἀλλ᾽ ὡς τὸ ἄρρεν τῷ 
ἕῴῳ καὶ τὸ ἴσον τῷ ποσῷ χαὶ πάνϑ᾽ ὅσα λέγεται χαϑ' 
αὑτὰ ὑπάρχειν. ταῦτα δ᾽ ἐςὶν ἐν ὅσοις ὑπάρχει ἢ ὁ λόγος 
ἢ τὄνομα, ὃ ἐξὶ τὅτο τὸ πάϑος, καὶ μὴ ἐνδέχεται δηλῶσαι 

χωρίς, ὥσπερ τὸ λευκὸν ἄνευ τῇ ἀνϑρώπϑ ἐνδέχεται, ἀλλ᾽ 96 
οὐ τὸ ϑῆλυ ἄνευ τοῦ ζῴδ. ὥςε τότων τὸ τί ἣν εἶναι χαὶ ὁ 

ὁρισμὸς ἢ ὁχ ἔξτιν ὀϑενὸς ἢ ἔξτιν ἄλλως, καϑάπερ εἰρήκαμεν. 

ἔστι δ᾽ ἀπορία καὶ ἑτέρα περὶ αὐτῶν. εἰ μὲν γὰρ τὸ αὐτό 
ἐστι σιμὴ ῥὶς καὶ κοίλη ῥίς, τὸ αὐτὸ ἔξαι τὸ σιμὸν χαὶ τὸ 
χοῖλον" εἰ δὲ μὴ διὰ τὸ ἀδύνατον εἶναι εἰπεῖν τὸ σιμὸν 30 
ἄνευ τῇ πράγματος ὃ ἐςξὶ πάϑος καϑ'᾽ αὑτό (ἔςι γὰρ τὸ σι- 
μὸν χοιλότης ἐν ῥινί), τὸ ῥῖνα σιμὴν εἰπεῖν ἢ ὃχ ἔςιν ἢ δὶς 
τὸ αὐτὸ ἔξαι εἰρημένον, ῥὲς ῥὶς κοίλη" ἡ γὰρ ῥὶς ἡ σιμὴ ῥὶς 

ῥὶς χοίλη ἔξαι. διὸ ἄτοπον τὸ ὑπάρχειν τοῖς τοιότοις τὸ τέ 
ἦν εἴναι" εἰ δὲ μή, εἰς ἄπειρον εἶσιν" ῥινὶ γὰρ ῥινὶ σιμῆ ἔτι 8ὅ 
ἄλλο ἐνέξαι. δῆλον τοίνυν ὅτι μόνης τῆς δσίας ἐςὶν ὁ ὁρι- 1031α 

ϑοσμός. εἰ γὰρ καὶ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν, ἀνάγκη ἐκ προσ- 
ϑέσεως εἶναι, οἷον τ ποιδϑ χαὶ περιττϑ" ὁ γὰρ ἄνευ ἀριϑμδ, 
οὐδὲ τὸ ϑῆλυ ἄνευ ζῴθ. τὸ δ᾽ ἐκ προσϑέσεως λέγω ἐν οἷς 

18. δὲ εἰ τοῦ οτὰ Α44Ὅ. [ 15. προϑέσεως ΤΙῦ, | ἔσται ὃ δρισμὸς 4. 1 

11. τῶν] τοῖν Τα8, οπι ΑΙοχ. [ 18. τῷ οτχ ΕἼΤ᾿ [ χατὰ οἵὰ 7α58.  γΡοϑβι 

συμβεβηκὸς γε Ῥυποίατα 86. [ 28. αὑτὸ ΑἸεχ. ]. 24. τοῦτο πάϑος α8. Ϊ 26. 

ὃ οὰ ΑἸ ύ, (οτι. τοῖο. [ 21. ἤ ἔστιν") ἢ εἰ ἔστιν Τα8. 1 ἀλλ᾽ ὡς χαϑά- 

πὲρ Τί ἀλλὰ καϑάπερ ΑἸοχ 48. [ 28. δὲ καὶ ἑτέρα ἀπορία Ηδ. ] 29. ἐστι 

καὶ σιμὴ ὁ. α8. 831. ἄνευ] καὶ ἄνευ α8. [ ἔστι γὰρ] καὶ ἔστι ΕἼΤ, καὶ 
2 - ᾿ , τὶ , ν. [ΟῚ ΘΑ κι Ν ἔσται ἐα8. 1 58. εἰρημένον] εἰρημένον σιμὴ δὶς εἰ ΑΗ, οτοῖϑοὶς δὶς δὶς --- 

δΒλΟῦ, | σιμὴ 4Ὅᾳ. 1 ἔτι οτι 5 ὁ Βύρνι, 

10314 1. ἀλλο ἐνέστη Τ᾽, ἄλλο ἔσται Αὖ, οι δ". 1 μόνον Α4 6. ] 

ὃ οτὰ ΤΊ ας. [ 8. τοῦ ποιοῦ] ἔοτι. τοῦ ἀρτίου. ] 4. τὸ ϑῆλυ] ὃ τοῦ ϑή- 

λεος Ε Τία8. ] λέγομεν 4486. 
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Ν . ΑΥ ᾿, ͵ “ »-“ΣΦΘ 

ὅ συμβαίνει δὶς τὸ αὐτὸ λέγειν, ὥσπερ ἐν τότοις. εἰ δὲ τῷτο 
ἀληϑές, οὐδὲ συνδυαζομένων ἔσται, οἷον ἀριϑμοῦ περιττοῦ" 

ε ͵ ᾽ -“ , ᾿ ἀλλὰ λανϑάνει ὅτι οὐχ ἀχριθῶς λέγονται οἱ λόγοι. εἰ δ᾽ 
ἣν 2 , ᾿ ν" Ἃ 

εἰσὶ χαὶ τούτων ὅροι, ἤτοι ἄλλον τρόπον εἰσὶν ἢ χαϑάπερ 
᾿ -“» ᾿ - ᾿ Ν Ἵ 

ἐλέχϑη πολλαχῶς λεχτέον εἶναι τὸν ὁρισμὸν χαὶ τὸ τί ἣν 
Ψ [μ ᾿ ", ᾿ ᾿ ΤΣ ἢ ἡ 

10 εἶναι. ὡςε ὡδὶ μὲν ὀϑενὸς ἔξαι ὁρισμός, ἐδὲ τὸ τί ἣν εἶναι 
9 ἢ. ἫΝ σι ξ ν, ᾿ ΒΞ ᾿ , ς ς" δ ν “ ᾿ ἊΣ 

ϑϑενὶ ὑπάρξει πλὴν ταῖς οὐσίαις, ὡδὶ δ᾽ ἔξται. ὁτι μὲν οὖν 
Χ [2 [ Α - Ἐ “- ᾿ ᾿ ἣν - δ 

ἐςὶν ὁ ὁρισμὸς ὁ τῇ τί ἠν εἶναι λόγος, χαὶ τὸ τί ἣν εἶναι ἢ 
΄ “Ὁ - Ν ) ΄ - 

μόνων τῶν οὐσιῶν ἐστὶν 1 μάλιξςα καὶ πρώτως χαὶ ἁπλῶς, 
δῆλον. 

Ψ ᾿ , ΝΥ ἥ τ " 

1.0. πηότερον δὲ ταὐτόν ἔστιν ἢ ἕτερον τὸ τί ἣν εἶναι χαὶ 
, , Σ Ἄν» 4, ᾿ ᾿ . « 

ἕχαςον, σχεπτέον. ἔςξι γάρ τι πρὸ ἔργϑ πρὸς τὴν περὶ τῆς 
΄ Ξ "7 ν ᾿Ν τ -Ὁ- 

οὐσίας σχέψιν" ἕχαστόν τε γὰρ οὐχ ἄλλο δοχεῖ εἶναι τῆς 
ἑαυτῇ ὁσίας, χαὶ τὸ τί ἦν εἶναι λέγεται εἶναι ἡ ἑχάςϑ8 ϑσία. 

ν ᾿ ᾿ - , Χ Ν 74 Ἃ 

ἐπὶ μὲν δὴ τῶν λεγομένων χαταὰ συμβεβηκὸς δόξειεν ἂν: 
ξ - ᾿ γ᾽ - κ ᾿ "-Ὁ 

230 ἕτερον εἶναι, οἷον λευχὸς ἄνϑρωπος ἕτερον χαὶ τὸ λευχῷ ἂν- 
“ Ν λ ἡ ᾿ 

ϑροώπῳ εἶναι. εἰ γὰρ τὸ αὐτό, χαὶ τὸ ἀνϑρώπῳ εἶναι καὶ τὸ 
- Δ ᾿Ὶ 2 

λευχῷ ἀνϑρώπῳ τὸ αὐτό" τὸ αὐτὸ γὰρ ἄνϑρωπος χαὶ λευ- 
λ ᾿ - Ν 

χὸς ἄνϑρωπος, ὡς φασίν, ὥςε χαὶ τὸ λευχῷ ἀνϑρώπῳ καὶ 
, ᾿ ) ,ὔ δ 2 ) 4 “ λ ’ δ 

τὸ ἀγνϑρώπῳ. ἢ οὐχ ἀνάγχη, ὅσα χατὰα συμβεβηχὸς, εἴναι 

οὅ ταὐτά: οὐ γὰρ ὡσαύτως τὰ ἄχρα γίγνεται ταὐτά. ἀλλ᾽ 
"] ᾽ τ “ξ Χ , ᾿ » , 
ἴσως γ᾽ ἐχεῖνο δόξειεν ἂν συμβαίνειν, τὰ ἄχρα γίγνεσϑαι 

- λ - - ν λ 

ταὐτὰ χατὰ συμβεβηκός, οἷον τὸ λευχῷ εἶναι καὶ τὸ μου- 137 
Ὁ π ν - "7 Ν - ᾿ὕ 

σιχῷ εἶναι" δοχεῖ δ᾽ οὔ. ἐπὶ δὲ τῶν χαϑ' αὑτὰ λεγομένων 
ἀεὶ ἀνάγκη ταὐτὸν εἶναι" οἷον εἴ τινές εἰσιν ὀσίαι ὧν ἕτεραι 

3 ς .“ Ἀ ᾿) 80 μη εἰσιν ὀσίαι μηδὲ φύσεις ἕτεραι πρότεραι, οἵας φασὶ τὰς 
΄ “ἢ ᾽ " ; - ᾿ ; ᾿ 

ἰδέας εἶναί τινες. εἰ γὰρ ἔσται ἕτερον αὐτὸ τὸ ἀγαϑὸν χαὶ 
Ἁ ᾽ - τ ν ῳ “- Ν - δ λ , Ν Α 

τὸ ἀγαϑῷ εἶναι, χαὶ ζῷον καὶ τὸ ζῴῳ, καὶ τὸ ὄντι χαὶ τὸ 

5. ἐν οτὰ 44ὅ. 5. συνδ.] συνδοιαζομένων Τ', τῶν συνδυαΐ. α8.} τ. λαμ-- 

βάνει Εἰ. 1 8. ἤτοι] ἢ τῷ Τ'΄ [ 9. εἶναν οτὰ Τ'΄ [ 10. ὧδὲ] ὧδ᾽ εἰ Τ΄ ] 12. ὃ 

Ῥοβὲ ἐστὶν αὐά Α4Ὁ δἱ ἴον. ΔἸοχ, ἀπθῖιο παπὰ σθοῖο. Ῥοϑί εἶναι τὶ ΒΒ Οὐ 
΄ . , Ξ  “ 

Ἰδοισηα ΠΠΙοσάσιαιτη οσσὴθ φαδαταριηία. [ λόγος -- εὐναν οτὰ 7. } 18. μόνων 85: 
» οοἰουϊ οἱ δ μόνον. [ 15. ταὐτὸ 48. [ 11. τε οτὰ ΕΚ. [ 20. τῶ δ. 21. εἴ 

--- εἶναι οτὰ 1. [ αὐτῷ α. καὶ τὸ 4{ὅ, καὶ τῷ (τοὶ καὶ τὸ) ΑἸοχ: ςοιουῖ 

οτα. [ τῷ Τ', οπα Εαβ. [ 238. ὦστε] εἶναι 41. }] 23. εἰ 24. τῷ 5ΤΗθβα. | 

55. ἀπο αἀλλοσιτηα οὖ. [ 26. τ΄ 42. ] ἂν οπι .417ὅ. [ γενέσϑαι 44Ὁ. ] 51. 

ταὐτὰ τὰ χατὰ 15, ἴοτι. τοοῖο. τῷ μι. α. 1 28. εἶναι] εὖναι ὡς Ε᾿, οπὰ 5 

ΑὉ δι ἴονι. ΑἸοχ. [.29. ἀεὶ ἀνάγκη} ἄρ᾽ ἀνάγκη .19 ΑΙοχ οὖ, ἀνάγκη ἀεὶ ' 

ΗὉ: εειοτῖ ἀεὶ ἀνάγκη. [ ταὐτὰ α8. 1 80. πρότερον οἷον 4. 1 εἶναί τινες 

τὰς ἰδέας Η. 1 32. τῷ ἀγ. α. [ τῷ ζἵ. α. 1 ζώῳ εἶναι 85. ] τὸ ὄντι] τῷ 

ὄντι α8, ὄντι Η. 
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» ᾿ ", , ΄, ΦΑ κα ΄ ᾿ 

ὄν, ἔσονται ἄλλαι τ᾽ ὀσίαι χαὶ φύσεις χαὶ ἰδέαι παρὰ τὰς 1031) 
“ὦ ᾽ ᾿ τ 

λεγομένας, καὶ πρότεραι οὐσίαι ἐκεῖναι, δὶ τὸ τί ἣν εἶναι 
) , Ν ΝΣ ᾿" αὐ Ὁ - 

οὐσία ἐστίν. χαὶ εἰ μὲν ἀπολελυμέναν ἀλλήλων, τῶν μὲν 
) , Ἂ ᾿ χ. ΤΩΝ " " , ᾿ ν " 

οὐκ ἔξαι ἐπιξήμη, τὰ δ᾽ ὃκ ἔξαι ὄντα (λέγω δὲ τὸ ἀπο- 
λελύσϑαι, εἰ μήτε τῷ ἀγαϑῷ αὐτῷ ὑπάρχει τὸ εἶναι ἀγαϑῷ, ὃ 

’, ΑῚ π- ν [ 

μήτε τότῳ τὸ εἶναι ἀγαϑόν)" ἐπιξήμη γὰρ ἑχάςϑ ἐςὶν ὅταν 
) ᾿Α͂ΘΡ ἡ , - ᾿ ᾿ ) - ᾿ - " 

τὸ τί ἣν ἐχείνῳ εἶναι γνῶμεν. καὶ ἐπὶ ἀγαϑὃ καὶ τῶν ἀλ- 

λων ὁμοίως ἔχει" ὥς εἰ μηδὲ τὸ ἀγαϑῷ εἶναι ἀγαϑόν, ἐδὲ 
᾿ " Σ κ Ἁ ἄμ ὦ γ , 5 Ἃ ᾿ ᾿ 

τὸ ὄντι ὄν, ὁδὲ τὸ ἑνὶ ἕν. ὁμοίως δὲ πάντα ἔςιν ἢ ὀϑὲν τὰ 
ο ὝὙ - “ων " Η ἘΠ γᾺ " »ῶν - ", ᾽ ὰ 

τί ἣν εἶναι" ὡς δὲ μηδὲ τὸ ὄντι ὃν, οὐδὲ τῶν ἄλλων ουϑέν. 10 
» τ Χ - μ ᾿ » 
ἔτι ᾧ μὴ ὑπάρχει ἀγαϑῷ εἶναι, ὁκ ἀγαϑόν. ἀνάγχη ἄρα 

“ λ ) Χ ᾽ - “. Ν Ν -" 

ἕν εἶναι τὸ ἀγαϑὸν χαὶ ἀγαϑῷ εἶναι καὶ χαλὸν χαὶ καλῷ 
“ [γι Α ) "7 , ) δ ) « λ Ν 

εἶναι, ὅσα μὴ κατ᾽ ἄλλο λέγεται, ἀλλὰ χαϑ' αὑτὰ καὶ 
» . ᾿ - ες ᾿ Χ ς , Ἃ δ ΟἹ ἰτον Ἡ 

πρῶτα. χαὶ γὰρ τῦτο ἱχανὸν ἐὰν ὑπάρχῃ, χαν μὴ ῃ εἴδη 
“ ἌΜΕ] Ν Ύ γ “ . - νι ὦ " 

μᾶλλον δ᾽ ἴσως χαν ἢ εἴδη. ἅμα δὲ δῆλον χαὶ οτὺ εἴπερ 1ὅ 
, ῬΈΕ : “ ΄ ᾽ " λ , 

εἰσὶν αἱ ἰδέαι οἵας τινές φασιν, οὐκ ἔσται τὸ ὑποχείμενον 
, ) , ᾿ ) χὰ - δ 

οὐσία" ταύτας γὰρ οὐσίας μὲν ἀναγκαῖον εἶναι, μὴ καϑ' 
, , "΄ ΄ 2 ἕ, 

ὑποχειμένϑ δέ" ἔσονται γὰρ χατὰ μέϑεξιν. ἔχ τε δὴ τότων 
“ ΄ κι ᾿ ᾿ Χο ἐν 

ιϑοτῶν λόγων ἕν χαὶ ταὐτὸ ὁ χατὰ συμβεβηκὸς αὐτὸ ἕκαςον 
κ Νὴ με τ' “- “ ῃ , . ν Ὁ 

χαὶ τὸ τί ἣν εἶναι, καὶ ὅτι γ8 τὸ ἐπίστασϑαι ἕχαξον τοῦτο 30 
δ ᾿ Ἔ “ “ Χ Ὃ 

ἐστι τὸ τί ἣν εἶναι ἐπίστασϑαι, ὥστε χατὰ τὴν ἔχϑεσιν 
΄ » “- ἢ 

ἀνάγχη ἕν τι εἶναι ἄμφω. τὸ δὲ κατὰ συμβεβηκὸς λεγό- 
μῆς ᾿ λ Ἃ ᾿ ν 

μενον, οἷον τὸ μουσιχὸν 1) λευχόν, διὰ τὸ διττὸν σημαίνειν, 
) ᾿ - ἂς “ ᾿. ΝΝ 

οὐχ ἀληϑὲς εἰπεῖν ὡς ταὐτὸ τὸ τί ἢν εἶναι χαὶ αὐτό" χαὶ 
᾿ Ξ' ͵ ᾿ κ᾿ ᾿ ΄ “ δ. 5λ 53 

γὰρ ᾧ συμβέβηχε λξευχὸν χαὶ τὸ συμβεβηχός, ὥστ᾽ ἔστι 5ὅ 
ς ΜΡ " κι ᾿ Ν Ἴ, “- Ν 

μὲν ὡς ταὐτόν, ἔξι δὲ ὡς ὁ ταὐτὸ τὸ τί ἣν εἶναι καὶ αὐτό" 

1031 1. καὶ φύσεις οτὰ α8. 2. οὐσίαι] καὶ οὐσίαι 41. 1 8. οὐσία 

ΑΗ ΑἸεχ, οὐσίας ἰαξοῦ. | μέν εἶσιν ἀπ. ΑΙοχ. [ 4. οὐκ ἔστιν ἐπιστ. Τ΄ | 

ἀπο λέγω εἰ 6. ροϑὲ ἀγαϑόν ραποίππα εὖ. [ δὲ] δὴ Ηδ. 6. ἐστὶν ὅταν] 

αὕτη ἐκ, ταοχ οπιῖδϑϑο γνῶμεν. [ 1. εὖναι ἐκείνῳ ΑΑδοῦ: οσοιονὶ ἐκείνῳ εἶναι. ] 

8. ἔχει] ἐπάγει Τ' οταὰ Ηὖ. τὸ ΕΒ ΔΙοχ 8, τῷ αοὖ. ] 9. τὸ --- τὸ Εἰ ΑἸεχ, 

τὸ - τῷ 8, τῷ -- τῷ αοὖ. 1 ἔστιν] ἴοτι. ἔσται. [ 10. τῷ ὄντε Τα. 1 ὃν 

οτὰ 7΄. οὐδενί ἱ. [ 12. καὶ τὸ ἀγαϑῶὼ ΤΞ, καὶ τῷ ἀγ. α. ] καὶ τὸ κ- καὸὺ 

τὸ (τῷ α) καλῷ αἀ8. 1 18. χαὶ ὅσα ΑΙοχ. [ ἀλλο] ἄλλου Ταβ. [ πρῶτα καὶ 

καϑ' αὑτά ΕΒἼΤαΚβ. 1 τ4. ἂν 4, ] ὑπάρχει Τ' [ καὶ Ηὔ. 1 15. ἡ οτὰ 46. 
16. αὖ οτὰ ΑΙοχ. [ οἵας --- 11. γὰρ} Ιασιπα ἴῃ Α ΒΟ, 16. ἔστε ΑἸοχ α8. | 

11. οὐσία οτα ΗΠ. ἀνάγκη εἶναι 41, εἶναι ἀναγκαῖον 5. 18. ἔσονται] δέον-- 

ται ΕΒ. 1.20. γε] δὲ 5. τούτων δι Οὗ, .21. ροθὲ ὥστε «4 καὶ Αι). ] 

22. τὰ οπι αὉ.} 28. ἢ] καὶ 475. 55. συμβαίνει 41. ] λευκῶ ΕἼ εἰ (οπιῖδ5ο 

καὶ) α8, οτὰ “4Ὅ. 
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τὸ μὲν γὰρ ἀνϑρώπῳ καὶ τὸ λευχῷ ἀνϑρώπῳ ὁ ταὐτό, τῷ 
πάϑει δὲ ταὐτό. ἄτοπον δ᾽ ὧν φανείη χἀν εἴ τις ἑκάστῳ 
ὄνομα ϑεῖτο τῶν τί ἣν εἶναι" ἔσται γὰρ χαὶ παρ᾽ ἐχεῖνο 
ἄλλο, οἷον τῷ τί ἣν εἶναι ἵππῳ τί ἣν εἶναι [ἵππῳ] ἕτερον. 

καίτοι τί χωλύει, χαὶ νῦν εἶναι ἔνια εὐθὺς τί ἢν εἶναι, εἴπερ 

οὐσία τὸ τί ἦν εἶναι; ἀλλὰ μὴν οὐ μόνον ἕν, ἀλλὰ χαὶ ὁ 
λόγος ὁ αὐτὸς αὐτῶν, ὡς δῆλον καὶ ἐκ τῶν εἰρημένων" οὐ 

γὰρ χατὰ συμβεβηκὸς ἕν τὸ ἑνὶ εἶναι καὶ ἕν. ἔτει εἰ ἄλλο 
ἔξαι, εἰς ἄπειρον εἶσιν" τὸ μὲν γὰρ ἔςξαι τί ἣν εἶναι τῷ ἑνός, 
τὸ δὲ τὸ ἕν, ὥςε χαὶ ἐπ᾽ ἐχείνων ὁ αὐτὸς ἔξαι λόγος. ὅτι 
μὲν ὃν ἐπὶ τῶν πρώτων χαὶ χκαϑ' αὑτὰ λεγομένων τὸ ἑχάξῳ 
εἶναι χαὶ ἕχαξον τὸ αὐτὸ καὶ ἕν ἐςι, δῆλον. οἱ δὲ σοφιςι- 

κοὶ ἔλεγχοι πρὸς τὴν ϑέσιν ταύτην φανερὸν ὅτι τῇ αὐτῇ 
λύονται λύσει, χαὶ εἰ ταὐτὸ ΣΣωχράτης καὶ ΖΣωχράτει εἶναι" 
οὐθὲν γὰρ διαφέρει ὄτε ἐξ ὧν ἐρωτήσειεν ἄν τις, ὅτε ἐξ ὧν 
λύων ἐπιτύχοι. πῶς μὲν ἂν τὸ τί ἣν εἶναι ταὐτὸν καὶ πῶς 

ὁ ταὐτὸν ἑχάξῳ, εἴρηται. 
Τῶν δὲ γιγνομένων τὰ μὲν φύσει γίγνεται, τὰ δὲϊι39 

τέχνῃ, τὰ δὲ ἀπὸ ταὐτομάτα. πάντα δὲ τὰ γιγνόμενα ὑπό 
τέ τινος γίγνεται χαὶ ἔκ τινος καὶ τί. τὸ δὲ τὶ λέγω χαϑ' 
ἑχάξην χατηγορίαν" ἢ γὰρ τόδε ἢ ποσὸν ἢ ποιὸν ἢ πᾶ. αἱ 
δὲ γενέσεις αἱ μὲν φυσιχαὶ αὗταί εἰσιν ὧν ἡ γένεσις ἐκ 

φύσεώς ἐςξιν. τὸ δ᾽ ἐξ ὃ γίγνεται, ἣν λέγομεν ὕλην" τὸ δ᾽ 
ὑφ᾽ οὗ, τῶν φύσει τι ὄντων" τὸ δὲ τί, ἄνϑρωπος ἢ φυτὸν 
ἢ ἄλλο τι τῶν τοιότων, ἃ δὴ μάλιξα λέγομεν ὁσίας εἶναι. 
ἅπαντα δὲ τὰ γιγνόμενα ἢ φύσει ἢ τέχνῃ ἔχει ὕλην" δὺυ- 

51. τὸ μὲν ΛΙοχ, τῷ μὲν ἀαϑοὖ. | χαὶ τὸ .1Ὁ ΑἸοχ, καὶ τῷ αϑβοῦ.} 29. τι- 

ϑεῖτο 410, ϑοῖτο 8. ἔσται --- 830. τῷ τί ἦν εἶναι οτὰ Τ᾽. [. 29. παρ᾽ ἐκείνω α.] 

80. οἷον «44 47 εἰ (οτι. ΑἸὸχ. [οἷον τ. τ. ἡ. ε. ἵππῳ οἱὰ ἔα. [ τῷ] τὸ Κ᾿. | 

ἵππῳ «τἰ] τὸ γὰρ τί ΕδΒόΟ, 1 ἵππῳ απῖς ἕτερον οταπιοπάθιπν. δὲ. ΟΒ5. 

Ρ- 94. | ἕτερον οπι ἑ. [ 81. νῦν εὐθὺς εἶναί τινα ΔΙεχ. [ 32. οὐσίαι Τ'΄ 

οὐ] καὶ οὐ δύ, 

1032 1. καὶ οἵα Τίαβ. [ οὔτε Ηὔ. 1 4. καὶ οαὰ 4ὅ. [ ἔνι εἰ] εἴτι 

εἰ Τ΄ [ 3. ἔσται οἵα Τ΄ ἔσται τὸ τί Τα8. [ τοῦ ἑνός 416 εἰ ἔονε. ΑἸοχ, 

τὸ ἕν εἶναι Τ΄: «οἰοτῖ τὸ ἕνὲ εἶναι [ονῖ. τϑοῖο. Ι 4. ἔσται ὃ αὐτὸς Α4,.] 5. ροβὲ 

τῶν ἰασιπα ΠΠξογασατω ἀσππῃ ἴῃ ῥ(ὐ, 1 6. χαὶ ἀπο ἕν οτὰ 42, καὶ ἕν ὁτὰ ΗὉ. Ι 

8ὲ εἰ] εἰς Α9. | Σωχράτει] σωχρατ ἼΨ 4. | 9. ἐρωτηϑ εὶς 4Ὁ, ἐρωτηϑ.είη ΗὉ.} 

12. δὲ οπι 416. | γίνονται Ηδ ΑΙεχ. [14. τὴ] τέ εὐ. } 15. ἢ ποῦ εἰ 18. τὸ 

οτὰ Ηὐ. [ 16. ροβὲ εἰσιν αἀα του ἐκείνων τῶν γεγονότων 48. ] 18. ὄντος 

Τ. | τί] τι ὃ ΕΤ, τὶ ὃ α8. [] 20. δύναταν ΔΑΙαχ. 
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γατὸν γὰρ καὶ εἶναι χαὶ μὴ εἶναι ἕχαξςξον αὐτῶν, τοῦτο δ᾽ 
ἐςὶν ἐν ἑχάξφῳ ὕλη. καϑόλο δὲ καὶ ἐξ οὗ φύσις χαὶ καϑ' ὃ 
φύσις" τὸ γὰρ γιγνόμενον ἔχει φύσιν, οἷον φυτὸν 1) ζῷον" 
καὶ ὑφ᾽ οὗ, ἡ χατὰ τὸ εἶδος λεγομένη φύσις ἡ ὁμοειδής" 

αὕτη δ᾽ ἐν ἄλλῳ: ἄνϑρωπος γὰρ ἄνϑρωπον γεννᾷ. ὅτω μὲν 25 
ὃν γίγνεται τὰ γιγνόμενα διὰ τὴν φύσιν" αἱ δ᾽ ἄλλαι γε- 
ψέσεις λέγονται ποιήσεις. πᾶσαι δ᾽ εἰσὶν αἱ ποιήσεις ἢ ἀπὸ 
τέχνης ἢ ἀπὸ δυνάμεως ἢ ἀπὸ διανοίας. τούτων δέ τινες 
γίγνονται χαὶ ἀπὸ ταὐτομάτου χαὶ ἀπὸ τύχης παραπλη- 
σίως ὥσπερ ἐν τοῖς ἀπὸ φύσεως γιγνομένοις" ἔνια γὰρ 30 
χκἀχεῖ ταὐτὰ χαὶ ἐκ σπέρματος γίγνεται χαὶ ἄνευ σπέρ- 
ματος. περὶ μὲν ὃν τότων ὕςξερον ἐπισχεπτέον, ἀπὸ τέχνης 

δὲ γίγνεται ὅσων τὸ εἶδος ἐν τῇ ψυχῆ. εἶδος δὲ λέγω τὸ 10320 
τί ἡν εἶναι ἑχάςε καὶ τὴν πρώτην ὁσίαν. καὶ γὰρ τῶν ἐναν- 
τίων τρόπον τινὰ τὸ αὐτὸ εἶδος" τῆς γὰρ στερήσεως ὁσία ἡ 

οὐσία ἡ ἀντιχξδιμένη, οἷον ὑγίξια νόσϑ᾽ ἐκείνης γὰρ ἀπδσίῳ 
δηλόται ἡ νόσος, ἡ δ᾽ ὑγίεια ὁ ἐν τῇ ψυχῇ λόγος καὶ ἐν ὅ 

“τῇ ἐπιξήμῃ. γίγνεται δὴ τὸ ὑγιὲς νοήσαντος ὅτως" ἐπειδὴ 
τοδὶ ὑγίεια, ἀνάγκη, εἰ ὑγιὲς ἔξαι, τοδὶ ὑπάρξαι, οἷον ὁμα- 

λότητα, εἰ δὲ τὅτο, ϑερμότητα. χαὶ ϑὅτως ἀεὶ νοεῖ, ἕως ἂν 
ἀγάγῃ εἰς τῦτο ὃ αὐτὸς δύναται ἔσχατον ποιεῖν. εἴτα ἤδη 
ἡ ἀπὸ τούτου χίνησις ποίησις καλεῖται, ἡ ἐπὶ τὸ ὑγιαίνειν. 10 

ὥςε συμβαίνει τρόπον τινὰ ἐξ ὑγιείας τὴν ὑγίειαν γίνεσθαι 
καὶ τὴν οἰκίαν ἐξ οἰκίας, τῆς ἄνευ ὕλης τὴν ἔχεσαν ὕλην" 
ἡ γὰρ ἰατρική ἐστι χαὶ οἰκοδομικὴ τὸ εἶδος τῆς ὑχγιξείάς 
καὶ τῆς οἰκίας. λέγω δ᾽ οὐσίαν ἄνευ ὕλης τὸ τί ἣν εἶναι. 

21. καὶ ἀπίο εἶναι οἵὰ 8. [ τούτω Βύ(ϑ, 1 52. ἐν Αὐ, ἡ ἐν Ταβ: εο- 

τουῖ ἡ, ἔοτε. σοοῖθ. [ χαϑὸ αβοὺ. [ 28. ἡνωμένον Τ΄. 1 ἢ οτὰ Α΄. [γοϑὲ ζῷον 

Ῥυποίατη ὦ. [ 24. ἐφ᾽ Ρὸ, Ι ἡ Ῥοβὲ φύσις οτὰ ΑἸοχ. [2 6. οὖν οτὰ 1" |-- ας 

πᾶσαι δ᾽ εἰσὶν αἱ ποιήσεις οπι (ὅ. 1 ἢ οτχ “4. ]. 28. ἀπὸ απίε διανοίας 

δα 416 δὲ ἴουι. ΑἸοχ. [. 30. ὑπὸ ΕἸ Τας. 81. ταῦτα 8. 81. 82. ροβὶ σπέρ- 

ματος αἀά γίγνεται α. 

10320 1. ὧν 8. ] δὲ ροβὲ εἶδος οπι Οἵ, ] 4. ἡ] ἡ πῆ οὐσία ΕἼΤ, οτὰ 

4) Βύοὐ, [ ἀπουσία α8. ] 5. δηλοῦται οπι 41. [ 5. 6. καὶ ἐν τῇ] καὶ ὃ ἐν τῇ 

Τας, καὶ ἡ 415.} 6. δὲ ΝΎ 4.5.) οὕτως οτὰ δ'α8. 1. τὸ δι ὑγίειαν 5, Ταϑ. ] 

ἔσται οτα “10. [ 1. 8. ὁμαλότητι Τ΄ [ 8. εἰ δὲ τοῦτο, ϑερμότητα οτὰ 7. | 

9. 8 οχ ἢ οοηϊϊεῖς ἀναγάγῃ. [ εἰς τὸ αὐτὸ δύνασϑαι τὸ ἔσχατον 415. [ 10. τού- 

του ΕΗ: ξοιουῖ τούτων. [ 11. ὑγείαν ἐξ ὑγείας α8, τὴν ὑγίειαν ἐξ ὑγιείας 6, 

τὴν ὑγίειαν ἐχ τῆς ὑγιείας ἴοτι. ΑἸοχ. [[12. ρΡο5ὲ καὶ Ιαριηα ἴῃ ΒύΟῦ. 13. ἡ] 

εἰ 1. ] ἐστι μοὶ οἰχοῦ. ΤΊ, οτι ΠΕ. [ ἀπὶς οἰκοῦ, «44 ἡ ΠΡ. [ 18. 14. τῆς 

ὑγιείας χαὶ τῆς οἰκοδομίας Εἰ, τῆς οἰκίας καὶ τῆς ὑγείας ΔΛΙοχ. 

ΔΛυϊϑίοι. τηοίαρὶι. ε4. Βοπῖι ΥοἹ. 1. 9 



130 Ζ1. 1038 .α. 

15 τῶν δὲ γενέσεων χαὶ κινήσεων ἡ μὲν νόησις χαλεῖται ἡ δὲ 

ποίησις, ἡ μὲν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς χαὶ τοῦ εἴδους νόησις, ἡ δ᾽ 

ἀπὸ τῇ τελευταίβ τῆς νοήσεως ποίησις. ὁμοίως δὲ χαὶ τῶν 

ἄλλων τῶν μεταξὺ ἕχαξον γίγνεται. λέγω δ᾽ οἷον εἰ ὑγια- 
γεῖ, δεῖ ὁμαλυνϑῆναι. τί ἐν ἐςὶ τὸ ὁμαλυνϑῆναι; τοδί. 

20 τῶτο δ᾽ ἔξαι εἰ ϑερμανϑήσεται. τὅτο δὲ τί ἐςι; τοδί. ὑπάρ- 
χει δὲ τοδὶ δυνάμει" τῦτο δ᾽ ἤδη ἐπ᾿ αὐτῷ. τὸ δὴ ποιοῦν 
χαὶ ὅϑεν ἄρχεται ἡ χίνησις τοῦ ὑγιαίνειν, ἐὰν μὲν ἀπὸ 

τέχνης, τὸ εἶδός ἐστι τὸ ἐν τῇ ψυχῆ, ἐὰν δ᾽ ἀπὸ ταὐτο- 
μάτου, ἀπὸ τούτου ὃ ποτε τ ποιεῖν ἀρχὴ τῷ ποιϑντι ἀπὸ 

95 τέχνης, ὥσπερ χαὶ ἐν τῷ ἰατρεύειν ἴσως ἀπὸ τῇ ϑερμαίνειν 
ἡ ἀρχή, τοῦτο δὲ ποιεῖ τῇ τρίψει" ἡ ϑερμότης τοίνυν ἡ ἐν 
τῷ σώματι ἢ μέρος τῆς ὑγιείας ἢ ἕπεταί τι αὐτῆ τοιοῦτον 

ὅ ἐξι μέρος τῆς ὑγιείας, ἢ διὰ πλειόνων" τῦτο δ᾽ ἔσχατον 
τὸ ποιϑν, χαὶ τὸ ὅτως μέρος ἐςὶ τῆς ὑγιείας καὶ τῆς οἰχίας, 

80 οἷον οἱ λίϑοι, καὶ τῶν ἄλλων. ὥςξε χαϑάπερ λέγεται, ἀδύ- τι 
γατον γενέσϑαι εἰ μηϑὲν προὐπάρχοι. ὅτι μὲν οὖν τι μέρος 

ἐξ ἀνάγκης ὑπάρξει, φανερόν: ἣ γὰρ ὕλη μέρος" ἐνυπάρ- 
1038 χει γὰρ χαὶ γίγνεται αὕτη. ἀλλ ἄρα χαὶ τῶν ἐν τῷ 

λόγῳ. ἀμφοτέρως δὲ λέγομεν τὸς γαλχᾶς χύχλος τί εἰσι, 
καὶ τὴν ὕλην λέγοντες ὅτι χαλχός, χαὶ τὸ εἶδος ὅτι σχῆμα 
τοιόνδε χαὶ τοῦτό ἐςι τὸ γένος εἰς ὃ πρῶτον τίϑεται. ὁ δὴ 

5 χαλχοῦς χύχλος ἔχει ἐν τῷ λόγῳ τὴν ὕλην. ἐξ οὗ δὲ ὡς 
ὕλης γίνεται ἔνια λέγεται, ὅταν γένηται, οὐχ ἐκεῖνο ἀλλ᾽ 
ἐχείνινον, οἷον ὁ ἀνδριὰς ὁ λίϑος ἀλλὰ λίϑινος. ὁ δ᾽ ἄνϑρω- 

πος ὁ ὑγιαίνων οὐ λέγεται ἐχεῖνο ἐξ δ᾽ αἴτιον δ᾽ ὅτι γίγνε- 

11. τέλους ἴοντι. ΑἸοχ. [ χαὲὶ ἐπὲ τῶν ΕΤ. Ι 18. τῶν μι. ἕχαστον οτὴ Ηἷ. | 

18..19. ὑγιαίνει Τὶ, ὑγιανϑῆ α8.} 19. δεῖ} δέοι ἂν ΑΑδεῦ: ςοιουῖ εὐ ΑἸοχ δεῖ. | 

20. τέ οἵὰ 46. χ1. δὲ --- τοῦτο οπι 7΄.  τοδὲ ἐαδ. ΔΙοχ εὲ γρ Ε;, τωδὲ ὁ.] 

22. τὸ 472. 24. τούτου δηλονότι ὃ α8. } ὃ ποτε] ὅπερ ΑΙδοκχ, ἔοτε. τθεῖο, [ ἀρχὴ 

5 Τίαβ ΑἸοχ, ἄρχεται Ηὖ, ἄρχει εὖ. [ 25. ὡς ὅπερ Ηδ. | ϑερμοὺ Ηδ. 

26. τοίνυν] οὖν 41. Ι ἣ οτὰ ἌΡ δ ης ἢ ἕπεται --- 28. ὑγιείας οτὰ ΤΆ. 

ΡΣ ἤ διὰ --- 29. ὑγιείας οπὶ Βὑ0", Ι. 28. ἔσχατόν ἔστι τὸ Ὁ. 29. ποι- 

οὔν, καὶ τὸ οὕτως] ἴοτί. ποιοῦν καὶ αὐτὸ πως. ἰ χαὶ τὸ οὕτως μέρος ἐστὶ] 

τὸ μέρος ΑΗ. 51. τι] τὸ ΕΒ Ταβ. 835. ὕπαάρξει ἐξ ἀνάγκης Ταξ.} φα- 
νερὸν οτὴ Τ᾽. 

1098. 1., αὐτὴ Τ΄ ] ἀλλ᾽ ἄρα δ} δ} φιϊΐάοηιν ἃ, ἴοτι. βου θη πιτὴ 

γε. } χαλκοῦς ΑΗ ΑἸοχ: οοἰουῖ πολλοὺς. [. 3. καὶ εἰ τὴν Α1Ὁ.} 4. ὃ δὲ α8.] 

5. χαλκὸς 476. τὴν] καὶ τὴν Ηὖ.} δὴ Ηϑ. } 5. 6. γίνεται ὡς ὕλης Ηϑ.} 8. Ῥοοὶ 

ἔνια σοτησαα οὗ. [γένηται] λέγηται Εὖ, [1 τ. ἐκεῖνον ΘΟ, | ὃ Ροϑβὶ οἷον 

οι Ε5Τ' 
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ται ἐκ τῆς στερήσεως καὶ τοῦ ὑποχειμένου ὃ λέγομεν τὴν 
ὕλην, οἷον χαὶ ὁ ἄνϑρωπος χαὶ ὁ χάμνων γίγνεται ὑγιής. 
μᾶλλον μέντοι λέγεται γίγνεσϑαι ἐκ τῆς ςερήσεως, οἷον ἐκ 

κάμνοντος ὑγιὴς ἢ ἐξ ἀνθρώπου. διὸ χάμνων μὲν ὑγιὴς οὐ 
λέγεται, ἄνϑρωπος δὲ καὶ ἄνϑρωπος ὑγιής. ὧν δ᾽ ἡ ςέρησις 
ἄδηλος χαὶ ἀνώνυμος, οἷον ἐν γαλχῷ σχήματος ὁποιθδᾶν ἢ 

ἐν πλίνϑοις χαὶ ξύλοις οἰκίας, ἐκ τότων δοχεῖ γίγνεσϑαι ὡς 

ἐχεῖ ἐχ χάμνοντος. διὸ ὥσπερ ὁδ᾽ ἐχεῖ ἐξ ὃ τὅτο ἐχεῖνο οὐ 
λέγεται, οὐδ᾽ ἐνταῦϑα ὁ ἀνδριὰς ξύλον, ἀλλὰ παράχγεται 

ξύλινος, ὁ ξύλον, χαὶ χαλχὃς ἀλλ᾽ ὁ χαλχός, καὶ λίϑινος 
ἀλλ᾽ ὁ λίϑος, καὶ ἡ οἰκία πλινϑίνη ἀλλ᾽ ὁ πλίνϑοι, ἐπεὶ δδ᾽ 

ὡς ἐχ ξύλου γίγνεται ἀνδριὰς 1) ἐκ πλίνϑων οἰκία, ἐάν τις 
σφόδρα ἐπιβλέπῃ, οὐκ ἂν ἁπλῶς εἴποι, διὰ τὸ δεῖν μετα- 

βάλλοντος γίγνεσθαι ἐξ ὃ, ἀλλ᾽ ἐχ ὑπομένοντος. διὰ μὲν 
ὃν τῶτο ὅτως λέγεται. 

8. Ρπεὶ δὲ ὑπό τινός τε γίγνεται τὸ γιγνόμενον (τϑτο δὲ 
ἀλέγω ὅϑεν ἡ ἀρχὴ τῆς γενέσεώς ἐς.) χαὶ ἔχ τινος (ἔξω δὲ 

μὴ ἡ ςέρησις τῦτο ἀλλ᾽ ἡ ὕλη" ἤδη γὰρ διώρισται ὃν τρό- 
πον τῶτο λέγομεν) καὶ τὶ γίγνεται (τῦτο δ᾽ ἐςὶν ἢ σφαῖρα 

ἢ κύχλος 1 ὅ τι ἔτυχε τῶν ἄλλων), ὥσπερ δὲ τὸ ὑποχεί- 
μενον ποιεῖ τὸν χαλχόν, οὕτως οἰδὲ τὴν σφαῖραν, εἰ μὴ 

χατὰ συμβεβηκός, ὅτι ἡ χαλκῆ σφαῖρα σφαῖρά ἐστιν, 
ἐχείνην δὲ ποιεῖ. τὸ γὰρ τόδε τι ποιεῖν ἐκ τῇ ὅλως ὑποῖΐει- 
μένϑ τόδε τι ποιεῖν ἐξίν. λέγω δ᾽ ὅτι τὸν χαλχὸν ςρογγύ- 
λον ποιεῖν ἐςξὶν ὁ τὸ ςρογγύλον ἢ τὴν σφαῖραν ποιεῖν, ἀλλ᾽ 

ἕτερόν τι, οἷον τὸ εἶδος τοῦτο ἐν ἄλλῳ. εἰ γὰρ ποιεῖ, ἔχ 
τινος ἂν ποιοίη ἄλλθ᾽ τὅτο γὰρ ὑπέχειτο. οἷον ποιξῖ χαλ- 
χὴῆν σφαῖραν" τοῦτο δὲ οὕτως ὅτι ἐκ τουδί, ὃ ἐξι χαλχός, 

τοδὶ ποιεῖ, ὃ ἐςι σφαῖρα. εἰ ὃν χαὶ τὅτο ποιεῖ αὐτό, δῆλον 

ὅτι ὡσαύτως ποιήσει, χαὶ βαδιοῦνται αἱ γενέσεις δὶς ἄπει- 

9. ἐκ οἵὰ Π, [11.. ἐκ τῆς στερήσεως γίγνεσθαι Τα8.} 12. μὲν ὃ ὗγ. Τα. 

18. καὶ] καὶ ὃ 4. | 14. συνώνυμος Τ΄ [.χ0 ἐκ χαλκοῦ Εἰ. ] σχῆμα τὸ Τ' 

Ηδα5. } ὁποιονοῦν ΤΗΡας, ὅποι οὖν Εἰ. 15. δα Πυὲβ πον ἀϊοοηίμν ογὶὲ ἐ.] 
1τ. ἐντεῦϑεν δα8.} 19. ἐπεὶ] ὡς εἰ Τ΄ [. 21. ἐπιβλέπη σφόδρα ΕἸ ΤῪαξ. 1 εἶπε 

«4: ςοιουῖ εἴποιε. Ι 25. ὅϑεν καὶ ἡ α8. [ δὴ Τ΄ ] 21. λέγομεν τοῦτο ἃ8. | 

τὶ ΑἸεχ, ὃ αϑοὐ. ] η] ἡ Τ, ἢ ἢ ἀ5.] 28. ἢ ὃ κ- 48. 81. ποιεῖ] οὐ ποιεῖ 

ἐα8. } τι οτὰ 7. [ ποιεῖν οπὰ 4. ὅλου Τα. 52. τὸ αἀἃ 41Ὁ ΑἸεχ, ομὰ οὕιπὰ 

οοἰοιὶς 6. [ 38. ποιεῖν ἐστὲν] ποιῆσαι ΑΗ. 

1038ὺ 1. ποιῆ ἀλλ᾽ οὐ Τί, ποιοίη ἢ ἄλλου Εα (τοιοίοι) 8. 1 ποιεῖ 419 

ΑἸεχ, ποιεῖν ἑαϑοὺ. 1] 2. ἐστιν ὃ χαλκός Τ. [ 8. τόδε 44Ὁ. [ ὅ] ὅτι 47. 
Φ" 

20 

“ὃ 

90 

1099 
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ὅ ρον. φανερὸν ἄρα ὅτι ὀδὲ τὸ εἶδος, ἢ ὁτιδήποτε χρὴ καλεῖν 
τὴν ἐν τῷ αἰσϑητῷ μορφήν, ὁ γίγνεται, ὁδ᾽ ἔξιν αὐτϑ γένε- 
σις, ὀδὲ τὸ τί ἦν εἶναι" τῇτο γάρ ἐςιν ὃ ἐν ἄλλῳ γίγνεται 
ἢ ὑπὸ τέχνης ἢ ὑπὸ φύσεως ἢ δυνάμεως. τὸ δὲ χαλχὴῆν 
σφαῖραν εἶναι ποιεῖ. ποιεῖ γὰρ ἐκ χαλχοῦ χαὶ σφαίρας" 

10 εἰς τοδὶ γὰρ "τὸ εἶδος ποιεῖ, καὶ ἔξι τὅτο σφαῖρα χαλχῆ. 

τοῦ δὲ σφαίρᾳ εἶναι ὅλως εἰ ἔσται γένεσις, ἔχ τινός τι ἔξαι. 
δεήσει γὰρ διαιρετὸν εἶναι ἀεὶ τὸ γιγνόμενον, χαὶ εἶναι τὸ 
μὲν τόδε τὸ δὲ τόδε, λέγω δ᾽ ὅτι τὸ μὲν ὕλην τὸ δ᾽ εἶδος. 
εἰ δή ἐξι σφαῖρα τὸ ἐκ τῦ μέσϑ σχῆμα ἴσον, τότϑ τὸ μὲν 143 

45 ἐν ᾧ ἔξαι ὃ ποιεῖ, τὸ δ᾽ ἐν ἐχείνῳ, τὸ δ᾽ ἅπαν τὸ γεγονός, 
οἷον ἡ χαλχῆ σφαῖρα. φανερὸν δὴ ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι 
τὸ μὲν ὡς εἶδος ἢ ὁσία λεγόμενον ὁ γίγνεται, ἡ δὲ σύνοδος 
ἡ χατὰ ταύτην λεγομένη γίγνεται, χαὶ ὅτι ἐν παντὶ τῷ 
γενομένῳ ὕλη ἔνεςι, χαὶ ἔξι τὸ μὲν τόδε τὸ δὲ τόδε. πότε- 

30 ρὸν ὃν ἔςι τις σφαῖρα παρὰ τάσδε ἢ οἰκία παρὰ τὰς πλίν- 
ὅς; ἢ ὁδ᾽ ἄν ποτε ἐγίγνετο, εἰ ὅτως ἣν, τόδε τι" ἀλλὰ τὸ 
τοιόνδε σημαίνει, τόδε δὲ χαὶ ὡρισμένον ὁχ ἔςιν, ἀλλὰ ποιεῖ 
καὶ γεννᾷ ἐχ τοῦδε τοιόνδε" χαὶ ὅταν γεννηϑῆῇ, ἔστι τόδε 
τοιόνδε. τὸ δ᾽ ἅπαν τόδε Καλλίας ἢ “Φωχράτης ἐςὶν ὥσπερ 

ὅ ἡ σφαῖρα ἡ χαλκῆ ἡδί, ὁ δ᾽ ἄνϑρωπος χαὶ τὸ ζῷον ὥσπερ ζῶν 
τ 

σφαῖρα χαλκῆ ὅλως. φανερὸν ἄρα ὅτι ἡ τῶν εἰδῶν αἰτία, 
ὡς εἰώϑασί τινες λέγειν τὰ εἴδη, εἰ ἔξιν ἄττα παρὰ τὰ χκαϑ' 

ἕχαξα, πρός τε τὰς γενέσεις καὶ τὰς ὁσίας ὀϑὲν χρήσιμα" 

οὐδ᾽ ἄν εἴεν διά γε ταῦτα οὐσίαι χαϑ' αὑτάς. ἐπὶ μὲν δή 

80 τίνων χαὶ φανερὸν ὅτι τὸ γεννῶν τοιῦτον μὲν οἷον τὸ γεννώ- 
μενον, οὐ μέντοι τὸ αὐτό γε, οὐδ᾽ ἕν τῷ ἀριϑμῷ ἀλλὰ τῷ 
εἴδει, οἷον ἐν τοῖς φυσιχοῖς" ἄνϑρωπος γὰρ ἄνϑρωπον γεννῷ, 
ἂν μή τι παρὰ φύσιν γένηται, οἷον ἵππος ἡμίονον. χαὶ 

5. οὔτε ΕΤΩα5. ] 6. οὐ οὐχ ΑὐΓῦρ. 1 τ. εἶναι] εἶναι τοῦτο Τα, εἶναι 

τούτω ΕἸ. ] 8. ἢ ρῬεῖυβ οτὰ 46. ἀπὸ --- ἀπὸ α8.} 9. καὶ σφαίρας] σφαῖ- 

ραν «4. το. τὸ] τοδὲ τὸ ΕΤΊίαξ. 1 ροβκὶ χαλκῆ «ὐἀᾷ τοῦτο δὲ σφαῖρα εἶ- 
ναν ἐα8. [ τι. σφαῖρα α8. [ ἔσται “1Ὁ ΑἸοχ, ἔστι ἐαβοῦ. 1 15. εἶναι οτὰ Τ' 

ἀεὶ οπι Αδ. [.18. τὸ δὲ οπὰ 47. τὸ μὲν] τὴν μὲν Τ΄ [ 14. δέ Τ΄ ] 16. ὃ 

οὐ 4. ] τ. ἢ] ἡ 4Ὅ, ἢ ὡς Εἰα8. [ 18. ἅπαντι ΕἾΤ᾽ Α5ε] ας. 19. ἔνεστι] 
ἐστὶ ΑΗ), | καὶ ἔστι οτὰ α8. ] 20. τι 7. [ τάδε Εἰ. [ 21. ἀπο ἢ δοτηπια 

οἵ Ῥοβὲὶ τόδε τὸ ᾿πιουγοθαηε! βἰσηττα οὖ. [.21. 22. αλλ ὅτι τοιόνδε ΕἸ Τ α8. 

28. τόδε] δῆλον Ηδ. [ 55. ἡδὲ οι 7΄. [ 26. ἡ -- αἰτία] δαιϊιβαο ἑ. [ 28. τὰς 

Ροϑὲ χαὲ αὐά ΑΙ Ὴ , ἀυθῖτο ππιπὰ τϑοῖο. Ι χϑοησίμη 47, Ι 29. ἑαυτάς 4), | 

80. χαὸ οἂὰ ΑΗ. 541. ἀλλ᾽ ἕν τῶ ΕΤίας 58. ἐὰν Τα. 
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ταῦτα δὲ ὁμοίως" ὃ γὰρ ἂν κοινὸν εἴη ἐφ᾽ ἵππου χαὶ ὄνου, 
οὐχ ὠνόμασταν τὸ ἐγγύτατα γένος, εἴη δ᾽ ἄν ἄμφω ἴσως 1034α 
οἷον ἡμίονος. ὥςε φανερὸν ὅτι ὀϑὲν δεῖ ὡς παράδειγμα εἶδος 
κατασχευάζειν (μάλιστα γὰρ ἄν ἐν τούτοις ἐπεζητοῦντο" 

ὀσίαι γὰρ [αἴ μάλιςα αὗται), ἀλλὰ ἱκανὸν τὸ γεννῶν ποιῆ- 
σαι καὶ τοῦ εἴδες αἴτιον εἶναι ἐν τῇ ὕλη. τὸ δ᾽ ἅπαν ἤδη 5 
τὸ τοιόνδε εἶδος ἐν ταῖσδε ταῖς σαρξὶ χαὶ ὀστοῖς Καλλίας 

ἀχαὶ ΣΣ ωχράτης" χαὶ ἕτερον μὲν διὰ τὴν ὕλην, ἑτέρα γάρ, 
ταὐτὸ δὲ τῷ εἴδει" ἄτομον γὰρ τὸ εἶδος. 

9 ἠπορήσειξ δ᾽ ἄν τις διὰ τί τὰ μὲν γίγνεται καὶ τέχνῃ 
χαὶ ἀπὸ ταὐτομάτϑ, οἷον ὑγίεια, τὰ δ᾽ δ, οἷον οἰκία. αἴτιον 10 
δ᾽ ὅτι τῶν μὲν ἡ ὕλη ἡ ἄρχϑσα τῆς γενέσεως ἐν τῷ ποιεῖν 

καὶ γίγνεσθαί τι τῶν ἀπὸ τέχνης, ἐν ἣ ὑπάρχει τι μέρος 
τὸ πράγματος, ἡ μὲν τοιαύτη ἐςὶν οἵα κινεῖσϑαι ὑφ᾽ αὑτῆς, 

ἡ δ᾽ δ, καὶ ταύτης ἡ μὲν ὡδὶ οἵα τε, ἡ δὲ ἀδύνατος" πολλὰ 

γὰρ δύναται μὲν ὑφ᾽ αὑτῶν κινεῖσϑαι ἀλλ᾽ οὐχ ὡδί, οἷον 1 
ὀρχήσασϑαι. ὅσων ὃν τοιαύτη ἡ ὕλη, οἷον οἱ λίϑοι, ἀδύνα- 
τον ὡδὶ χινηϑῆναι εἰ μὴ ὑπ᾽ ἄλλα, ὡδὶ μέντοι ναί" χαὶ τὸ 
πῦρ. διὰ τὅτο τὰ μὲν ἐκ ἔξαι ἄνευ τῇ ἔχοντος τὴν τέχνην, 
τὰ δ᾽ ἔξαι" ὑπὸ γὰρ τούτων κινηϑήσεται τῶν οὐχ ἐχόντων 
μὲν τὴν τέχνην, χινεῖσϑαι δὲ δυναμένων αὐτῶν, ἢ ὑπ᾽ ἄλ- 30 
λων οὐκ ἐχόντων τὴν τέχνην, 7 ἐκ μέρϑς. δῆλον δ᾽ ἐκ τῶν 
εἰρημένων χαὶ ὅτι τρόπον τινὰ πάντα γίγνεται ἐξ ὁμωνύμο, 
ὥσπερ τὰ φύσει, ἢ ἐκ μέρους ὁμωνύμου, οἷον ἡ οἰκία ἐξ 

οἰκίας, ἢ ὑπὸ νοῦ (ἡ γὰρ τέχνη τὸ εἶδος), ἢ ἐκ μέρους ἢ 
ἔχοντός τι μέρος, ἐὰν μὴ χατὰ συμβεβηκὸς γίγνηται" τὸ 3 
γὰρ αἴτιον τῇ ποιεῖν πρῶτον χαϑ᾽ αὑτὸ μέρος. ϑερμότης γὰρ 
ἡ ἐν τῇ κινήσει ϑερμότητα ἐν τῷ σώματι ἐποίησεν" αὕτη 
δ᾽ ἐστὶν ἢ ὑγίξια ἢ μέρος, ἢ ἀκολουϑεῖ αὐτῇ μέρος τι τῆς 

ὑγιείας ἢ αὐτὴ ἡ ὑγίεια" διὸ καὶ λέγεται ποιεῖν, ὅτι ἐκεῖνο 

1084 1. ἐγγυτάτω Τάς, ἐγγύτατον ἴοτι. ΑΙοχ. [.2. οὐϑὲν] οὐ ΑΙακ. | 

4. αἵ οτὰ .1ὖ ΑἸοχ. [.8. ταὐτὰ “41ὁ. ] τῷ εἴδει} τωδὲ Τ'΄. 1 9. καὶ τέχνη οτὰ 

Αι} 15. ἀπὸ τῆς τέχνης Ταβ. } 14. εἴ 15. εἴ 11. ὧδε “1ὅ. 15. δυνατὰ ΕἸ). | 

11. μέντ᾽ εἶναι Α4ῤ. } “0. μὲν οἷα ΑΗ. 1 ἢ οἵὰ 476. [ ..,“1. δ᾽ οπι Ηὐ. | 

22. ἅπαντα τρόπον τινὰ 19, τρόπον τινὰ ἅπαντα ΕΠ Τα. | διωνύμων Τα. ᾿ 

28. ὥσπερ --- ὁμωνύμου οἵα Τ΄. [ 24. ἢ ὑπὸ] ἴοτι. τῆς ὑπὸ. [ μέρους ἡ] 

μέρους συνωνύμου ἢ Αἴοχ, οτὰ “ὁ. } 25. τι] τὸ 4ὅ. | γένηται Ηὐ. ] 26. 

αἴτιον ὁπ 4. [ 28. ἢ ὑγίεια ἤτοι ὑγίεια ΕἼΤΑ. 1 29. ἡ «44 Ε149 
ΑΙοχ α. 
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- ν᾿ - ν ΄ ε 80 ποιεῖ τὴν ὑγίειαν ᾧ ἀκολοϑεῖ χαὶ συμβέβηκε ϑερμότης. ὥςε 
- ἴω ΄ ᾿ ." ὥσπερ ἐν τοῖς συλλογισμοῖς πάντων ἀρχὴ ἡ ὁσία (ἐκ γὰρ 

τοῦ τί ἐστιν οἱ συλλογισμοί εἰσιν), ἐνταῦϑα δὲ αἱ γενέσεις. 
κ᾿ " ΄ ΄ Μ ᾿ 

ὁμοίως δὲ χαὶ τὰ φύσει συνιςάμενα τούτοις ἔχει. τὸ μὲν 
Ν 5 ὔ΄ "ὦ “ ᾿ ) ᾿ " Α 

γὰρ σπέρμα ποιεῖ ὥσπερ τὰ ἀπὸ τέχνης" ἔχει γὰρ δυνά-145 
1034) μει τὸ εἶδος,“ χαὶ ἀφ᾽ ὃ τὸ σπέρμα ἐςξί πως ὁμώνυμον" οὐ 

γὰρ πάντα οὕτω δεῖ ζητεῖν ὡς ἐξ ἀνθρώπου ἄνϑρωπος, χαὶ 
," ᾿ ξ ) ΄, ᾿ ε , » ξ ΄, Ἔ ᾽ Ε] Χ 

γὰρ γυνὴ ἐξ ἀνδρός" διὸ ἡμίονος οὐχ ἐξ ἡμιόνϑδ᾽" ἀλλ᾽ ἐὰν 
μὴ πήρωμα ἡ. ὅσα δὲ ἀπὸ ταὐτομάτο ὥσπερ ἐκεῖ γίγνε- 

ὅ ται, ὅσων ἡ ὕλη δύναται χαὶ ὑφ᾽ αὑτῆς κινεῖσϑαι ταύτην 
ὡ Δ ΄, ων “ 7 

τὴν κίνησιν ἣν τὸ σπέρμα κινεῖ" ὅσων δὲ μή, ταῦτα ἀδύ- 
, 2 ᾿δι κα. ᾽ -" ᾽ ἣ Ν 

γατα γίγνεσϑαι ἄλλως πὼς ἢ ἐξ αὐτῶν. οὐ μόνον δὲ περὶ 
- ᾿ , ς ΄ “ Α λ , Ὰ, - Ι] Ἁ 

τῆς οὐσίας ὁ λόγος δηλοῖ τὸ μὴ γίγνεσθαι τὸ εἶδος, ἀλλα 

περὶ πάντων ὁμοίως τῶν πρώτων χοινὸς ὁ λόγος, οἷον ποσοῦ 

10 ποιοῦ χαὶ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν. γίγνεται γὰρ ὥσπερ ἡ 
χαλχὴῆ σφαῖρα, ἀλλ᾽ οὐ σφαῖρα οὐδὲ γαλχός, χαὶ ἐπὶ 

χαλχοῦ, εἰ γίγνεται (ἀεὶ γὰρ δεῖ προὐπάρχειν τὴν ὕλην 
χαὶ τὸ εἶδος), ἕτως χαὶ ἐπὶ τ τί ἐςι χαὶ ἐπὶ τῷ ποιᾶ χαὶ 

, ποσᾶ χαὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως χατηγοριῶν" οὐ γὰρ γίγνεται 
᾿ ᾿ ἢ ᾿ ἢ ᾿ .- 7 γ Ων ᾿ κ᾿ ) ᾿ ᾿ 

15 τὸ ποιὸν ἀλλὰ τὸ ποιὸν ξύλον, θὁδὲ τὸ ποσὸν ἀλλα τὸ πο- 

σὸν ξύλον ἢ ζῷον. ἀλλ᾽ ἴδιον τῆς οὐσίας ἐχ τούτων λαβεῖν 
ἔςξιν ὅτι ἀνάγχη προὐπάρχειν ἑτέραν ὁσίαν ἐντελεχείῳ ὅὃσαν 
ο “ - -« - ΟῚ , . “Ὁ ᾽ Ἃ Ν 

ἢ) ποιεῖ, οἷον ζῷον, εἰ γίγνεται ζῷον" ποιὸν δ᾽ 1) ποσὸν οὐχ 
ἀνάγκη ἀλλ᾽ ἢ δυνάμει μόνον. 

2010 ᾿Επεὶ δὲ ὁ ὁρισμὸς λόγος ἐςί, πᾶς δὲ λόγος μέρη ἔχει, 
΄ Ἁ Ν - " ΙΝ ᾿΄ -" ἂ Ἁ 

ὡς δ᾽ ὁ λόγος πρὸς τὸ πρᾶγμα, χαὶ τὸ μέρος τῇ λόγϑ πρὸς 
“ τ ς ᾿ ΕΣ ) “ » 

τὸ μέρος τῇ πράγματος ὁμοίως ἔχει, ἀπορεῖται ἤδη πότερον 

δεῖ τὸν τῶν μερῶν λόγον ἐνυπάρχειν ἐν τῷ τοῦ ὅλδ λόγῳ 

80. καὸὶ ὦ συμβέβηκε ΤΊ οτὰ Ηδ. ] ϑερμότης] ἡ ϑερμότης ΕἸ, ἴοτι. ἢ 
ὑγίεια σατα ΑἸοχ Ρ. 461, 25 --- 81. 82. δὲ οπι ΑἸοχ. [.88. δὴ Εἰ.} 84. τὸ Εἰ] 

δύναμιν 46. 

1084} 1. ροβὶ σπέρμα δοτητηα, ροϑὲ δώνυμον ραποίθπη, οἱ 2. ἀπίο χαὶ 

οἵ 8. Ῥοϑὺ ἡμιόνου ραγοπιμοβὶβ δίϑτια ὁ. 1 πως] πρῶτο» 41. [.2. δὴ ζητὴ Τ' ] 

8. ἀλλ᾽ οτὰ «45 εἰ ἴογι. ΑἸοχ. [ 4. ὅσα δὲ οι Ηὔ. ὅδ. δύναται οτα 44. | 

6.1. ἀδύνατον Τ' ΑἸοχ. [ τ. αὐτοῦ Ηὔ.} 11. καὶ --- 12. γίγνεται οτὰ Ηδ.] 

12. εἰ «(ἀἋ Ε᾽.419, ἀυθῖτο ἤτιπὶ σοοῖθ. ἀεὶ] εἰ 4. [ 18. οὕτω δὲ καὶ ἀ8.] 

11. ἀναγκαῖον 441 ΑἸεχ. [ ἑτέραν] ἀεὶ ἑτέραν ΕἸ Τία8. οὖσαν ἐντελεχεία Τ' 

18. 7] ἢ α-. | εἰ γίγνεται ἕῷον οτὰ 41. [ 19. η] ἡ α8, οὐὰ αὐ Ἐῦ, 1 20. δὲ 

ὁ ΑΙοχ, δὴ ὃ ΤΗΪ, δὲ αἀβοῦ. 1 21. τοῦ -- 22. μέρος οτὰ Αδ, 1.28. δεῖ οτὰ 

Τ. 1 τοῦ δλου] ὅλω Ηὔ. 
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1) οὔ. ἐπ᾽ ἐνίων μὲν γὰρ φαίνονται ἐνόντα, ἐπ᾽ ἐνίων δ᾽ ὄ. τῷ 
“ἀομὲν γὰρ κύχλδ ὃ λόγος ὃχ ἔχει τὸν τῶν τμημάτων, ὁ δὲ τῆς 20 

συλλαβῆς ἔχει τὸν τῶν στοιχείων" χαίτοι διαιρεῖται χαὶ ὁ 

χύχλος εἰς τὰ τμήματα ὥσπερ καὶ ἡ συλλαβὴ εἰς τὰ ςοι- 
χεῖα. ἔτι δ᾽ εἰ πρότερα τὰ μέρη τοῦ ὅλου, τῆς δ᾽ ὀρϑῆς ἡ 
ὀξεῖα μέρος χαὶ ὁ δάχτυλος τῷ ζῴϑε, πρότερον ἂν εἴη ἡ ὀξεῖα 

τῆς ὀρϑῆς καὶ ὁ δάκτυλος τῇ ἀνϑρώπϑ. δοκεῖ δ᾽ ἐκεῖνα εἶναι 30 

πρότερα" τῷ λόγῳ γὰρ λέγονται ἐξ ἐχείνων, καὶ τῷ εἶναι 
δὲ ἄνευ ἀλλήλων πρότερα. ἢ πολλαχῶς λέγεται τὸ μέρος, 
ὧν εἷς μὲν τρύπος τὸ μετρῦν κατὰ τὸ ποσόν. ἀλλὰ τοῦτο 
μὲν ἀφείσϑω" ἐξ ὧν δ᾽ ἡ οὐσία ὡς μερῶν, τοῦτο σχεπτέον. 
δὲ οὖν ἐστὶ τὸ μὲν ὕλη τὸ δ᾽ εἶδος τὸ δ᾽ ἐκ τούτων, καὶ 103ὅα 
ὁσία ἥ τε ὕλη καὶ τὸ εἶδος χαὶ τὸ ἐκ τότων, ἔςξι μὲν ὡς 
χαὶ ἡ ὕλη μέρος τινὸς λέγεται, ἔςι δ᾽ ὡς ὄ, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν 
ὁ τῇ εἴδϑς λόγος. οἷον τῆς μὲν χοιλότητος οὐχ ἔςξι μέρος 

ἡ σάρξ (αὕτη γὰρ ἡ ὕλη ἐφ᾽ ἧς γίγνεται), τῆς δὲ σιμό- δ 

τητος μέρος" καὶ τὸ μὲν συνόλυ ἀνδριάντος μέρος ὁ χαλ- 
χός, τῇ δ᾽ ὡς εἴδος λεγομένϑ ἀνδριάντος οὔ. λεχτέον γὰρ 
τὸ εἶδος χαὶ ἧ εἶδος ἔχει ἕχαξςον, τὸ δ᾽ ὑλικὸν οὐδέποτε 

χαϑ' αὑτὸ λεχτέον. διὸ ὁ μὲν τῷ χύχλου λόγος οὐκ ἔχει 
τὸν τῶν τμημάτων, ὁ δὲ τῆς συλλαβῆς τὸν τῶν ςοιχείων" 10 
τὰ μὲν γὰρ ςοιχεῖα τὸ λόγβ μέρη τῷ εἴδος καὶ ὁχ ὕλη, 
τὰ δὲ τμήματα οὕτως μέρη ὡς ὕλη ἐφ᾽ οἷς ἐπιγίγνεται" 
ἐγγυτέρω μέντοι τᾶ εἴδος ἢ ὁ χαλχός, ὅταν ἐν χαλχῷ ἡ 
ςρογγυλότης ἐγγένηται. ἔςι δ᾽ ὡς ὀδὲ τὰ ςοιχεῖα πάντα 
τῆς συλλαβῆς ἐν τῷ λόγῳ ἐνέξαι, οἷον ταδὲ τὰ κήρινα 1Ὁ 
ἢ τὰ ἐν τῷ ἀέρι" ἤδη γὰρ καὶ ταῦτα μέρος τῆς συλλα- 

ιἀτβῆς ὡς ὕλη αἰσϑητή. χαὶ γὰρ ἡ γραμμὴ ὁκ εἰ διαιρου- 
μένη εἰς τὰ ἡμίση φϑείρεται, ἢ ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ ὀςᾶ 

24. ἢ οὔ οτὰ 41. ] ἐπ᾿ ἐνίων Τ' Αδὲας ΛΊοχ, ἐνίων οὖ. [ἐνόντες ΕΤ' 4ὅ.] 
ἐπ᾽ ἐνίων ΤΊα5 ΑἸοχ, ἐνίων εὖ. [ 26. καίτοι] καίτοι καὶ “16, καὶ ΑἸοχ. [ καὶ 

πα ΑἸοχ. [.28. πρότερον Τ᾽ Αὔᾳ5. ] τὸ μέρος “41Ὁ.] 29. τοῦ - 830. δάχτυ- 
λὸς οτὰ αδ. 1 30. εὖναν οτὰ 7. [ 31. χαὶ τῷ] καὶ τὸ Τα. | 834. ὡς] ἐστὶ 

ἴον. ΑἸοχ. 

10ϑῦα 1. 2. καὶ ἡ οὐσία ἢ ΔΙοχ. [8. ἀλλ᾽] φιαπάοφιίάοηι ἱ. 1 4. ὃ 
οτχ 7 α8. [ 4. 5. ἦ σὰρξ μέρος ΑΙ α8. ] 5. ἦ οἷα Εα8. 1 ἀφ᾽ Τας. ] 6. μέ- 

θος τι. καὶ ΕΙ Τίαβ. [ ὅλου ἀ8. ] τ. εἶδος Τ᾿. [ 8. τὸ εἶδος] βρεοῖθ ἐ. ] 10. 
συλλαβῆς ἔχει τὸν Α4Ὁ. | 12. τμήματα τούτων οὕτως 41. ] 14. ἅπαντα 

δε. } 1τ. οὐκ ομκ Πὖ. Ι] ἀεὶ 1. [18. ἢ ὁ] ὡς ὧδ, δ᾽ οὰὰ ΑἸεχ α.  ὀστα] 

στοιχεῖα Ἴ. 
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χαὶ νεῦρα χαὶ σάρχας, διὰ τῦτο χαὶ εἰσὶν ἐκ τότων ὅτως 

0 ὡς ὄντων τῆς ἐσίας μερῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ὕλης, χαὶ τῇ μὲν 
συνόλα μέρη, τῷ εἴδες δὲ χαὶ ὃ ὁ λόγος ὀχέτι" διόπερ ὁδ᾽ 
ἐν τοῖς λόγοις. τῶν μὲν οὖν ἐνέξαι ὁ τῶν τοιότων μερῶν 

λόγος, τῶν δ᾽ οὐ δεῖ ἐνεῖναι, ὧν μὴ ἢ τοῦ συνειλημμένε" 
διὰ γὰρ τοῦτο ἔνια μὲν ἐκ τούτων ὡς ἀρχῶν ἐςὶν εἰς ἃ 

36 φϑείρονται, ἔνια δ᾽ ὁκ ἔξιν. ὅσα μὲν ὃν συνειλημμένα τὸ 
εἶδος χαὶ ἡ ὕλη ἐςίν, οἷον τὸ σιμὸν ἢ ὁ χαλκᾶς χύχλος, 
ταῦτα μὲν φϑείρεται εἰς ταῦτα χαὶ μέρος αὐτῶν ἡ ὕλη" 
ὅσα δὲ μὴ συνείληπται τῇ ὕλη ἀλλ᾽ ἄνευ ὕλης, ὧν οἱ 
λόγοι τοῦ εἴδους μόνον, ταῦτα δ᾽ οὐ φϑείρεται, ἢ ὅλως ἢ 

80 οὔτοι οὕτω γε. ὥς᾽ ἐκείνων μὲν ἀρχαὶ καὶ μέρη τὰ ὑφ᾽ 
αὑτά, τοῦ δ᾽ εἴδους οὔτε μέρη ὅτ᾽ ἀρχαὶ ταῦτα. χαὶ διὰ 
τὅτο φϑείρεται ὁ πήλινος ἀνδριὰς εἰς πηλὸν χαὶ ἡ χαλκῆ 
σφαῖρα εὶς γαλχὸν καὶ ὁ Καλλίας εἰς σάρχα καὶ ὀςᾷ, ἔτι δὲ 

ὁ χύκλος εἰς τὰ τμήματα" ἔςξι γάρ τι ὃ συνείληπται τῇ 
1085) ὕλῃ. ὁμωνύμως γὰρ λέγεται χύχλος ὃ τε ἁπλῶς λεγό- 

μὲᾶνος χαὶ ὁ καϑ'᾽ ἕχαςα, διὰ τὸ μὴ εἶναι ἴδιον ὄνομα τοῖς 
χαϑ' ἕχαξον. εἴρηται μὲν ὃν καὶ νῦν τἀληϑές, ὅμως δ᾽ ἔτι 
σαφέςερον εἴπωμεν ἐπαναλαβόντες. ὅσα μὲν γὰρ τῇ λόγ8 

ὅ μέρη καὶ εἰς ἃ διαιρεῖται ὁ λόγος, ταῦτα πρότερα, ἢ 
πάντα ἢ ἔνια. ὁ δὲ τῆς ὀρϑῆς λόγος οὐ διαιρεῖται εἰς 
ὀξείας λόγον, ἀλλὰ τῆς ὀξείας εἰς ὀρϑήν" χρῆται γὰρ ὃ 

ὁριζόμενος τὴν ὀξεῖαν τῇ ὀρϑῆ" ἐλάττων γὰρ ὀρϑῆς ἡ ὀξεῖα.148 
ὁμοίως δὲ χαὶ ὁ χύχλος χαὶ τὸ ἡμιγύχλιον ἔχουσιν" τὸ 

10 γὰρ ἡμιχύχλιον τῷ κύκλῳ ὁρίζεται χαὶ ὁ δάχτυλος τῷ 

ὅλῳ" τὸ γὰρ τοιόνδε μέρος ἀνϑρώπϑ δάχτυλος. ὥσϑ'᾽ ὅσα 
μὲν μέρη ὡς ὕλη χαὶ εἰς ἃ διαιρεῖται ὡς ὕλην, ὕςερα" 

19. ἐστιν δ', ἐκεῖν Αι [.“1. οὐδ᾽] καὶ 47. 52. τῶν -- 43. ἐνεῖναι] 

διόπερ τοῖς μὲν ἐνέσται ὃ τῶν τοιούτων μερῶν λόγος, τοῖς δ᾽ οὐ δεῖ ἐνεῖ-- 

γαν γρ Ε..1 52. οὖν] οὖν οὖχκ ΕΒ, οπὰ «16. 28. οὐδ᾽ εἶεν εἶναι α8.} ἐὰν μὴ 

τοῦ Αὐ, | “4. γὰρ τούτου Τ΄} ὡς οπι “Ὁ. 25. ὅσα ] ἔνια, σαιρναβουίρίο ὅσα 

“415. 26. χαλκὸς α. 21. καὶ τὸ μέρος Τ. ] καὶ μ. α. ἢ ὕλη οτὰ ἡ. [.28. τῇ] 

ἡ 5. Ι ἄνευ τῆς ὕλης οἷον λόγοι Εἰ ΤΊαϑ. . 29.830. ἢ οὗὐ τοιούτω γε 41, ἢ οὔτι 

οὕτω γε Εἷς, ἢ ὅτι οὕτως τε Τα (γε) 8.1 80.51. τὰ ὑφ᾽ αὗτα] ταῦτα 4, νεῖ 

Ἰιος δου θοπθτη νοὶ ατιάαοϊπ5 οχ Αἰὸχ 414, 1 τὰ ὑλικά σοποϊοηάτπιτη. ἀγθ1- 

ἴπον. [.81. ταῦτα οπι 4. 32. καὶ --- 38. χαλχὸν οἵα Ηΐ.  χαλκῇ «ἀαϊαὶ 

ὁχ ΑΙοχ, οἵα ἐαϑβοὺ. 1 33. 34. δὲ ὁμοίως ὃ Αδε. 1 34. τις ὃς ΕΤ, ἴοτι. τϑεῖο. 

1035 1. λέγεται ὃ κ- Τ΄. [ 1. 2. λεγόμενος οτὰ ΑΙοχ. [ 2. οὗ Εἰα5. } καϑ' 

ἕκαστον ΑΙοχ. [ 3. καὸ νῦν οἷα 7. δέ τι 57. [ 9. ὁ οἱ τὸ ῥγίαβ οπὰ Κ᾿ 

ΤΗδ. 1 12. ὕλη] εἰς ὕλην Τ' | ὡς] ὡς εἰς Εἰα5. 
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ὅσα δὲ ὡς τῇ λόγβ χαὶ τῆς οὐσίας τῆς χατὰ τὸν λόγον, 

πρότερα, ἢ πάντα ἢ ἔνια. ἐπεὶ δὲ ἡ τῶν ζῴων ψυχή 
{τῦτο γὰρ ἐσία τῇ ἐμιψύχϑ) ἡ χατὰ τὸν λόγον ὁσία χαὶ 10 
τὸ εἶδος καὶ τὸ τί ἣν εἶναι τῷ τοιῷδε σώματι (ἕχαστον 
γᾶν τὸ μέρος ἐὰν ὁρίζηται καλῶς, ὀχ ἄνευ τῇ ἔργα ὁριεῖ- 
ται, ὃ ὁχ ὑπάρξει ἄνευ αἰσϑήσεως)" ὥςε τὰ ταύτης μέρη 

πρότερα, 1] πάντα ἢ ἔνια, τῷ συνόλα ζῴθϑ, καὶ καϑ' ἕχα- 
ξςον δὴ ὁιιοίως. τὸ δὲ σῶμα χαὶ τὰ τούτου μόρια ὕςξερα 20 
ταύτης τῆς οὐσίας, χαὶ διαιρεῖται εἰς ταῦτα ὡς εἰς ὕλην 

ὁχ ἡ ὁσία ἀλλὰ τὸ σύνολον. τῇ μὲν ὃν συνόλα πρότερα 
ταῦτ᾽ ἔςιν ὥς, ἔξει δ᾽ ὡς δ᾽ ὀδὲ γὰρ εἶναι δύναται χωρι- 
ζόμενα" οὐδὲ γὰρ ὁ πάντως ἔχων δάχτυλος ζῴου, ἀλλ᾽ 
ὁμώνυμος ὁ τεϑνεώς. ἔνια δ᾽ ἅμα, ὅσα κύρια χαὶ ἐν ᾧ 535 
πρώτῳ ὁ λύγος χαὶ ἡ ἐσία, οἷον εἰ τοῦτο χαρδία ἢ ἐγκχέ- 
φαλος" διαφέρει γὰρ ὀϑὲν πότερον τοιδτον. ὁ δ᾽ ἄνϑρωπος 
χαὶ ὁ ἵππος χαὶ τὰ ὅτως ἐπὶ τῶν χαϑ' ἕχαξςα, καϑόλϑ δέ, 

ὁκ ἔξιν ὀσία, ἀλλὰ σύνολόν τι ἐχ τοδὶ τῇ λόγδ καὶ τησδὲ 
τῆς ὕλης ὡς χαϑόλε᾽" χαϑ'᾽ ἕχαςον δ᾽ ἐκ τῆς ἐσχάτης ὕλης 30 

ὁ “Σωχράτης ἤδη ἐςίν, χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. μέρος μὲν 
οὖν ἐςὶ καὶ τοῦ εἴδες (εἶδος δὲ λέγω τὸ τί ἣν εἶναι) καὶ τῷ 

συνόλϑ τῷ ἐχ τῇ εἴδος χαὶ τῆς ὕλης καὶ τῆς ὕλης αὐτῆς. ἀλλὰ 
τ λόγβ μέρη τὰ τ εἴδϑς μόνον ἐςίν, ὁ δὲ λόγος ἐςὶ τὸ 

μοχαϑόλθ' τὸ γὰρ κύχλῳ εἶναι καὶ χύχλος χαὶ ψυχῆ εἶναι 1086 α 
καὶ ψυχὴ ταὐτό. τοῦ δὲ συνόλου ἤδη, οἷον κύκλϑ τοδί, 
τῶν χαϑ' ἕχαςά τινος ἢ αἰσϑητῷ ἢ νοητϑ (λέγω δὲ νοητὸς 

μὲν οἷον τὸς μαϑηματιχός, αἰσϑητὸς δὲ οἷον τὸς χαλκοῦς 
χαὶ ξυλίνϑς), τότων δὲ οὐχ ἔξιν ὁρισμός, ἀλλὰ μετὰ ὅ 

γοήσεως ἢ αἰσϑήσεως γνωρίζονται. ἀπελθόντα δ᾽ ἐκ τῆς 

15. 16. καὶ τὸ εἶδος οὐσία δὲ. 1 16. τοιούτω ΕἼΤαβ. Ϊ ροϑὲ σώματι εἰ 

18. Ροβὲ αἰσϑήσεως οοἷοι ὦ. [ ἑκάστου ΕἸ Τία8. [ 11. καλῶς] τὸ μέρος καλῶς 

Α, χαλῶς τὸ μέρος ἴοτι. ΑΙοχ. [18. ὑπάρχει 5 ΤῊ. ] ταύτης] τοιαῦτα 

Τ} 21. αὐτὰ Τ΄ [.25. οὐχ ἡ οὐσία α, οὐκ οὐσίαν 416. οὖν εἰ 28. ἔστιν 

ὡς οἵχὰ Τ'. [ 24. οὐ Ε)50. παντοίως Ηὔ, ἄλλως πως 4. 1 “1. πότερον τὸ 

τοιοῦτον 41. ὃ δ᾽] ὃ δὲ καϑόλου ἴοτι. ΑἸεχ. [.28. ὃ οἵὰ 472. τὰ] ταῦτα 

Α4Ὁ. 1 ροϑὶ ἕκαστα εοἶἷο, Ροβὲ δέ ποπ ἀϊἰδηρταπε εὐ. [ δέ] δ᾽ εὖ. [ 83. καὶ] 

ὥσπερ καὶ ΑΙοχ. [τοῦ ἐχ] τῶ ἐκ 8. [ καὶ τῆς ὕλης ἀς εοπίοοϊατα Δ 6141. ᾿ 

τῆς} ὡς 4, Ι 84. ἐστὲ τοῦ] πιοάο ἐστὶ τοῖ;» ταοάο ἐστὶ τὸ ΑἸοκχ. 

1080α 5. ἡδη] ἡ ΕΒ51΄.} 2. 83. τουδὲ καὶ τῶν ΕἸ ΤΊ, ἴονι. τοεῖε. } 8. ἢ 

Ροβὲ τίνος οἷὰ Εἰ δὲ. [ 5. ἀηΐο ξυλένους αἀἀ τοὺς “ον. [1 δὲ] δὲ δὴ α5.] 

6. ἀπελϑόντα ΒΟΡΙΡΘΙ οὕ ἦγ 00}}. ». Τ040ὦ 8, ἀπελθόντας ἀϑδοὺ. 
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ἐντελεχείας οὐ δῆλον πότερόν ποτέ εἰσιν ἢ ὁκ εἰσίν, ἀλλ᾽ 
ἀεὶ λέγονται χαὶ γνωρίζονται τῷ χαϑόλθ λόγῳ. ἡ δ᾽ ὕλη 
ἄγνωστος χαϑ' αὑτήν. ὕλη δ᾽ ἡ μὲν αἰσϑητή ἔστιν ἡ δὲ 

10 γοητή, αἰσϑητὴ μὲν οἷον χαλχὸς καὶ ξύλον χαὶ ὅση κινητὴ 
ὕλη, νοητὴ δὲ ἡ ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς ὑπάρχϑσα μὴ ἣ αἰσϑητά, 

οἷον τὰ μαϑηματιχά. πῶς μὲν ὃν ἔχει περὶ ὕλη χαὶ μέ- 
ρὃς, χαὶ περὶ τῇ προτέρα καὶ ὑξέρο, εἴρηται. πρὸς δὲ τὴν 
ἐρώτησιν ἀνάγκη ἀπαντῶν, ὅταν τις ἔρηται πότερον ἡ ὀρϑὴ 

15 χαὶ ὁ χύχλος χαὶ τὸ ζῷον πρότερον, ἢ εἰς ἃ διαιροῦνται 
καὶ ἐξ ὧν εἰσί, τὰ μέρη, ὅτι ἐχ ἁπλῶς. εἰ μὲν γάρ ἐςι 
καὶ ἡ Ψυχὴ ζῷον ἔμψυχον ἢ ἕχαξον ἡ ἑχάςο, χαὶ ὁ κύ- 

χλὸος τὸ χύχλῳ εἶναι, χαὶ ἡ ὀρϑὴ τὸ ὀρϑῇ εἶναι χαὶ ἡ 
οὐσία ἡ τῆς ὀρϑῆς, τὶ μὲν καὶ τινὸς φατέον ὕξερον, οἷον 

20 τῶν ἐν τῷ λόγῳ χαὶ τινὸς ὀρϑῆς (χαὶ γὰρ ἡ μετὰ τῆς 

ὕλης ἡ χαλχὴ ὀρϑή, χαὶ ἡ ἐν ταῖς γραμμαῖς ταῖς καϑ' 
ἕχαςα)" ἡ δ᾽ ἄνευ ὕλης τῶν μὲν ἐν τῷ λόγῳ ὑςέρα, τῶν 
δ᾽ ἐν τῷ χαϑ' ἕχαξα μορίων προτέρα. ἁπλῶς δ᾽ ὁ φατέον. 
εἰ δ᾽ ἑτέρα χαὶ μή ἐςιν ἡ ψυχὴ ζῷον, καὶ ὅτω τὰ μὲν 

"5 φατέον τὰ δ᾽ ὁ φατέον, ὥσπερ εἴρηται. 
1 ἀἠπορεῖται δ᾽ εἰχότως χαὶ ποῖα τοῦ εἴδους μέρη καὶ 

ποῖα οὔ, ἀλλὰ τοῦ συνξιλημμένου. χαίτοι τότο μὴ δήλθιδο 
ὄντος ὃχ ἔςιν ὁρίσασϑαι ἕχαξςον. τῷ γὰρ χκαϑόλθ χαὶ τοῦ 

εἴδος ὁ ὁρισμός" ποῖα ὃν ἐςξὶ τῶν μερῶν ὡς ὕλη καὶ ποῖα 
80 οὔ, ἐὰν μὴ ἢ φανερά, οὐδὲ ὁ λόγος ἔξαι φανερὸς ὁ τοῦ 

πράγματος. ὅσα μὲν οὖν φαίνεται ἐπιγιγνόμενα ἐφ᾽ ἐτέ- 
ρων τῷ εἴδει, οἷον χύχλος ἐν χαλχῷ χαὶ λίϑῳ χαὶ ξύλῳ, 
ταῦτα μὲν δῆλα εἶναι δοχεῖ ὅτι ὀϑὲν τῆς τῷ κύχλο ὁσίας 

ὁ χαλχὸς δδ᾽ ὁ λίϑος διὰ τὸ χωρίζεσϑαι αὐτῶν. ὅσα δὲ 
85 μὴ ὁρᾶται χωριζόμενα, οὐϑὲν μὲν κωλύει ὁμοίως ἔχειν 

τ. ποτέ οτὰ «4. 9. ἐστιν οὐὰ Τ΄ 10. διανοητή 1. } ὅσα κινεῖται .4.] 

11. νοητὴ] ἡ 44Ὁ.} μὴ οτὰ Ηὐ.]} αἰσϑητὰ] αἰσϑητοῖς Ε΄. 1] 15. οἷον] ὄντα 

412. | 12. 18. ὅλου καὶ περὶ μέρους 45, μέρους καὶ ὅλου ΔἸΙοχ. | 18. περὲ τοῦ 

διαιρεῖται “15. 16. οτὰ ΑἸοχ. [ 14. ἅπαντα Ἴ΄.  ἐρωτὰ Τα8.} 15. πρότερα ΕἸ. 

καὶ] τὰ α8. τὰ μέρη ἴοτι. οπι ΑἸοχ. [1τ. πιο ζῷον ἴοτι. αἀἃ τὸ ΑἸοχ ρ. 418, 

25. 419, 1τ. ἢ ἔμψυχον (ἔμψυχος Ε) ἢ ἕχαστον 1.45 ΑἸοχ ο, ἢ ἕχαστον 

ἢ ἔμψυχον 5. 1 ἢ ΔΙοχ, ἡ ΕΣ, ἢ Ἰαβοῦ.} 11..18. καὶ ὃ κύχλος ΑΙοχ α8, καὶ κύ-- 

κλὸς οὗ. 118. τῷ κ- 8.} ἢ οπκ Ὁ, 1 τὸ] τῇ α8. ] 19. τί --- τίνος αἀ86. ] 

οὐ οπὰ Κ.] ὕστερον ΟἿ 3. | 240. τένος 38. 5 Α 

26. τοῦ} ἔσται «οὐ 41, ἐστι τοῦ Εὐ.}] “τ. 28. δηλοῦντος οὐκ Ἴ΄. [ 29. ποῖα 

οὖν] ἢ ποῖα οὖν ΑΥὐι 1. 38. μὲν οὖν ὃ. ἀ8. 

Ροϑι ὀρϑὴς ῬΡαποίαχῃ εὖ. | ν 
ΌΣ 
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τότοις, ὥσπερ χἄν εἰ οἱ χύχλοι πάντες ἑωρῶντο γαλχοῖ 1030) 

(ὀϑὲν γὰρ ἂν ἧττον ἦν ὁ χγαλχὸς ὀϑὲν τῷ εἴδες), χαλεπὸν 
δὲ ἀφελεῖν τοῦτο τῇ διανοίᾳ. οἷον τὸ τοῦ ἀνϑρώπε εἶδος 
ἀεὶ ἐν σαρξὶ φαίνεται καὶ ὀςοῖς χαὶ τοῖς τοιότοις μέρεσιν" 

ἄρ᾽ οὖν χαὶ ἐςὶ ταῦτα μέρη τῷ εἴδος καὶ τῇ λόγο; τ οὔ, 
ἀλλ᾽ ὕλη, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων ἐπιγίγνεσϑαι 
ἀδυνατϑμεν χωρίσαι. ἐπεὶ δὲ τῶτο δοκεῖ μὲν ἐνδέχεσϑαι, 
ἄδηλον δὲ πότε, ἀπορϑσί τινες ἤδη καὶ ἐπὶ τῷ κύχλε καὶ 
τῇ τριγώνϑ, ὡς οὐ προσῆχον γραμμαῖς ὁρίζεσϑαι χαὶ τῷ 
συνεχεῖ, ἀλλὰ πάντα ταῦτα ὁμοίως λέγεσθαι ὡσανεὶ 10 
σάρχες ἢ ὀςᾶ τὸ ἀνϑρώπε χαὶ γαλκὸς καὶ λίϑος τοῦ ἀν- 

δριάντος" καὶ ἀνάγϑσι πάντα εἰς. τὸς ἀριϑμός, χαὶ γραμ- 
μῆς τὸν λόγον τὸν τῶν δύο εἶναί φασιν. καὶ τῶν τὰς 

ἰδέας λεγόντων οἱ μὲν αὐτογραμμὴν τὴν δυάδα, οἱ δὲ τὸ 
εἶδος τῆς γραμμῆς" ἔνια μὲν γὰρ εἶναι ταὐτὰ τὸ εἶδος 15 
χαὶ οὗ τὸ εἶδος, οἷον δυάδα χαὶ τὸ εἶδος δυάδος" ἐπὶ 

γραμμῆς δὲ οὐχέτι. συμβαίνει δὴ ἕν τε πολλῶν εἶδος 
εἶναι, ὧν τὸ εἶδος φαίνεται ἕτερον, ὅπερ χαὶ τοῖς Πυϑα- 

15: γορείοις συνέβαινεν" χαὶ ἐνδέχεται ἕν πάντων ποιεῖν αὐτὸ 
εἶδος, τὰ δ᾽ ἄλλα μὴ εἴδη" χαίτοι οὕτως ἕν πάντα ἔςαι. 30 
ὅτι μὲν οὖν ἔχει τινὰ ἀπορίαν τὰ περὶ τοὺς ὁρισμός, καὶ 
διὰ τίν᾽ αἰτίαν, εἴρηται. διὸ καὶ τὸ πάντ᾽ ἀνάγειν ὅτω καὶ 
ἀφαιρεῖν τὴν ὕλην περίεργον" ἔνια γὰρ ἴσως τόδ᾽ ἐν τῷδ᾽ 
ἐςίν, ἢ ὡδὶ ταδὶ ἔχοντα. καὶ ἡ παραβολὴ ἡ ἐπὶ τ ζῷο, 
ἣν εἰώϑει λέγειν ΣΣΙωχράτης ὁ νεώτερος, οὐ χαλῶς ἔχει" 20 
ἀπάγει γὰρ ἀπὸ τὸ ἀληϑᾶς, καὶ ποιεῖ ὑπολαμβάνειν ὡς 
ἐνδεχόμενον εἶναι τὸν ἄνϑρωπον ἄνευ τῶν μερῶν, ὥσπερ 
ἄνξυ τοῦ χαλχῦ τὸν κύχλον. τὸ δ᾽ οὐχ ὅμοιον" αἰσϑητὸν 
γάρ τι τὸ ζῷον, χαὶ ἄνευ χινήσεως ἐκ ἔςιν ὁρίσασϑαι, διὸ 

1030 1. εἰ οτχὰ 4. [ 2. ἂν οπι 48. ] οὐϑὲν απο τοῦ ον ΚΕ: 7α8. 

8. τοῦτον 44Ὁ. ] τὸ οπι δ. δ. μέρη ταῦτα ΕΠ Ταβ. 1 ροδῖ λόγου ὁοοπιπιὰ εἰ 

6. Ροβὲ ὕλη ἰῆται ᾿πίογγοραηαι οὐ. [ 6. ἄλλω ΤΑ͂θαξ. ] τ. μὲν οτὰ Τά. ] 

8. δέ ποτε 86. ] πότε οτὰ Τ᾽. | 8. 9. καὶ τοῦ] καὶ ἐπὶ τοῦ ΕἼΤαβ.  τ0. πάντα 
ΠΣ τος Σὰν, ;ἂΣ , ο δοννεα ἐς ᾿ ον ὖ και ταυτὸ ..41“΄,. ταυτὸ ποῦτον Ταϑ5.] 11.12. καν χαλχος --- ανδριαντος οτὰ ἢ 5 | 

ν 39 ν ;} . ΄ ΒΝ Υ , 

τοῦ ἀνδριάντος 41 Α]εχ: οοἰοῦῖ κύχλου, ἴοτι. τοοῖο. [ἢ ἀνδριάντος γρ Εἰ. 
, ᾿ » Ν 3 . 

μ:": πάντας δ, πάντως 79 ῃ. | {ποῖα ὐκοὺν αὐτογραμμῆς 79 Ε. | 15. τὸ αὐτὸ 
᾿ ᾿ 2 - 2 γ" 

4ὁ. 1τ6. τὸ Ροβὶ καὶ οπχ “41. [11. δὴ 5. οὐκέτι 561: σοίουῦϊ δὲ οὖ οὐκ ἔστι. | 

τε] τῶν ΑΙοχ. [19. αὐτὸ ποιεῖν Τ' Ι 21. ἀπορίαν τινὰ ΕΠ Τα. [ τὰ οτὰ 7. | 
5 , ᾿ ᾿ , ἂς μὲ 

αριϑμοὺυς Ηὐ. | 22. διὸ χαὺὶ οἵὰ 7. | «τὸ οἷὰ 449. | 28. περὶ ἔργον ὯΣ | 

24. ταδὶ ἔχοντα Σ τοδὲ ἔχον α8, ταδὲ οτὰ ΑΙοχ. [.29. τι} τε ἴσως ΗΕ Τίαϑ. 
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80 δ᾽ ἄνευ τῶν μερῶν ἐχόντων πῶς. ὁ γὰρ πάντως τῇ ἀν- 
ϑρώπε μέρος ἡ χείρ, ἀλλ᾽ ἡ δυναμένη τὸ ἔργον ἀποτελεῖν, 
ὥςε ἔμψυχος ὅσα μὴ ἔμψυχος δὲ ὁ μέρος. περὶ δὲ τὰ 
μαϑηματιχώ, διὰ τί οὐχ εἰσὶ μέρη οἱ λόγοι τῶν λόγων, 
οἷον τ χκύχλα τὰ ἡμιχύχλια; ὁ γάρ ἐςξιν αἰσϑητὰ ταῦτα. 

85 ἢ οὐϑὲν διαφέρει" ἔξαι γὰρ ὕλη ἐνίων χαὶ μὴ αἰσϑητῶν, 
10874 χαὶ παντὸς [γὰρ ὕλη τίς ἐστιν ὃ μή ἔστι τί ἦν εἶναι [χαὶ 

εἶδος αὐτὸ χαϑ' αὑτὸ ἀλλὰ τόδε τι]. χύχλϑ μὲν οὖν οὐχ 
ἔσται τῇ χαϑόλου, τῶν δὲ χκαϑ' ἕκαςα ἔξαι μέρη ταῦτα, 

ὥσπερ εἴρηται πρότερον" ἔτει γὰρ ἡ ὕλη ἡ μὲν αἰσϑητὴ ἡ 
ὅ δὲ νοητή. δῆλον δὲ καὶ ὅτι ἡ μὲν ψυχὴ ὀσία ἡ πρώτη, 
τὸ δὲ σῶμα ὕλη, ὁ δ᾽ ἄνϑρωπος ἢ τὸ ζῷον τὸ ἐξ ἀμφοῖν 
ὡς καϑόλου: Σωχράτης δὲ καὶ Κορίσχος, εἰ μὲν καὶ ἡ 

ψυχή, διττόν" οἱ μὲν γὰρ ὡς ψυχήν, οἱ δ᾽ ὡς τὸ σύνολον" 
εἰ δ᾽ ἁπλῶς ἡ ψυχὴ ἥδε χαὶ σῶμα τόδε, ὥσπερ τὸ χα-ιδ5 

10 ϑόλου [τε] χαὶ τὸ χαϑ᾽ ἕχαστον. πότερον δ᾽ ἔστι παρὰ τὴν 
ὕλην τῶν τοιότων οὐσιῶν τις ἄλλη, καὶ δεῖ ζητεῖν οὐσίαν 

αὐτῶν ἑτέραν τινὰ οἷον ἀριϑμοὺς ἢ τι τοιοῦτον, σχεπτέον 

ὕςερον. τούτου γὰρ χάριν χαὶ περὶ τῶν αἰσϑητῶν οὐσιῶν 
πειρώμεϑα διορίζειν, ἐπεὶ τρόπον τινὰ τῆς φυσικῆς καὶ 

15 δευτέρας φιλοσοφίας ἔργον ἡ περὶ τὰς αἰσϑητὰς οὐσίας 

ϑεωρία" ὁ γὰρ μόνον περὶ τῆς ὕλης δεῖ γνωρίζειν τὸν φυ- 

σικόν, ἀλλὰ καὶ τῆς χατὰ τὸν λόγον, καὶ μᾶλλον. ἐπὶ 

δὲ τῶν ὁρισμῶν πῶς μέρη τὰ ἐν τῷ λόγῳ, καὶ διὰ τί εἷς 
λύγος ὁ ὁρισμός, δῆλον γὰρ ὅτι τὸ πρᾶγμα ἕν, τὸ δὲ 

20 πρᾶγμα τίνι ἕν, μέρη γε ἔχον, σχεπτέον ὕςερον. 

Τί μὲν οὖν ἐστὶ τὸ τί ἦν εἶναι χαὶ πῶς αὐτὸ χαϑ' 

80. οὐδ᾽ οἵα “41ὅ. [ 31. ἢ απΐς χείρ οτὰ Α4Ὅ ΑἸοχ. [.34. τοῦ «44 “Ὁ δι 

ἴοτε. ΑἸοχ, ἀπθῖτο πυτ σθοίο. 1 85. Ροβὲ διαφέρει 5ἰθπτπν ᾿π!ου το Πα] δὲ ροϑὲ 

αἰσϑητῶν εοἴοη ὦ. 

10874 1. οἱ 2. νουῦβα τπποῖηἷς ᾿ποῖπισδα αὐα δεν. 2. κύχλου --- 38. κα- 

θόλου] τοῦ μὲν καϑόλου κύχλου οὐκ ἔσται μέρη καϑόλου “4ὅς. [ 5. νοητὴ] 

οὐκ αἰσϑητὴ Τ΄ 1 καὶ οπι 4Ὅ, [ τ. εἰ οτα Τ'΄. [ καὶ «44 47 ΑἸοχ. [ 8. δηΐς 

διττόν τοι αἰδεϊπριπιηι οὗ. [ διττόν} σωκράτης διττὸν “1Ὁ.} οἱ δ᾽] ἡ δ᾽ 51. 

9. καὶ] καὶ τὸ 48, οπι “ὁ. [ τόδε] τὰ δὲ Αὐι τὰ 47. |[ 10. τε αηἴο χα- 

ϑόλου μοὶ 6, οπιἰοπἀτιτὰ. ἀυθισου. οαπὰ α8. Αἴοχ. | ἔστι τι παρὰ Ε Τὰ 8 

ΑΙοχ. [ιἰ. τὰς απο οὐσιῶν ΕἸ Τα 5, οτὰ ΑἸοχ. 3 ζητεῖν τὴν οὐσίαν 415. τὩ. 

αὐτῶν οπι Ὁ. [ ἀριϑμὸς δ. [14. ἐπεὶ] ἡ ἐπεὶ 41. 1 1τ. ἐπὶ] εἰ “«4Ὁ, [οτι. 

ἔτι, φαοά οοπίοοῖς Βναμά., εἴς ΑἸὸχ ρ. 485, τ. [18. μερισμῶν 5. [ 19. δὴ- 

λον --- 20. ἔχον ραιοηιμοϑὶ ποίαις ὁ. [.20. τέμνε ΑΙοχ ρ. 486, 20 Λ56} ἦ86, 

τοῦ αὖ. 
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αὑτό, χαϑόλε περὶ παντὸς εἴρηται, καὶ διὰ τί τῶν μὲν ὁ 
Δ - ΣΎ " Ὁ - ΄ - 

λόγος ὁ τῇ τί ἦν εἶναι ἔχει τὰ μόρια τοῦ ὁριζομένο, τῶν 
Ν τ Ὁ Ὁ ΄ [ 

δ᾽ οὔ, χαὶ ὅτι ἐν μὲν τῷ τῆς ὁσίας λόγῳ τὰ ὅτω μόρια 
φ . ᾿ Ἁ ΕΣ “ 

ὡς ὕλη ὃχκ ἐνέξαι. ὁὀδὲ γὰρ ἔςξιν ἐχείνης μόρια τῆς ὀσίας 50 
ἀλλὰ τῆς συνόλης" ταύτης δέ γ᾽ ἔτι πως λόγος χαὶ οὐχ 
Σ Χ - ο Ε 

ἔστιν. μετὰ μὲν γὰρ τῆς ὕλης οὐχ ἔςξιν (ἀύριστον γάρ), 
κατὰ τὴν πρώτην δ᾽ ὁσίαν ἔςιν, οἷον ἀνϑρώπε ὁ τῆς ψυχῆς 
λόγος. ἡ οὐσία γάρ ἐσῖι τὸ εἶδος τὸ ἐνόν, ἐξ οὗ χαὶ τῆς 
ὕλης ἡ σύνολος λέγεται οὐσία, οἷον ἡ κοιλότης" ἐκ γὰρ 30 
ταύτης καὶ τῆς ῥινὸς σιμὴ ὁῥὲς χαὶ ἡ σιμότης ἐςί" δὶς γὰρ 
ἐν τότοις ὑπάρξει ἡ ῥίς. ἐν δὲ τῇ συνόλῳ ἐσίῳ, οἷον ῥινὶ 

- » σ΄ ᾿ ͵ κ᾿ “ κ ζ μὰ 

σιμῇ ἢ Καλλίᾳ, ἐνέσταν χαὶ ἡ ὕλη. χαὶ ὅτι τὸ τί ἣν 
δῖναι χαὶ ἕκαςον ἐπὶ τινῶν μὲν ταὐτόν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν πρώ- 1037) 
τῶν οὐσιῶν, οἷον χαμπυλότης καὶ χαμπυλότητι εἶναι, εἰ 

ἾΣ , , « ; , - " 

᾿δϑπρώτη ἐςείν (λέγω δὲ πρώτην ἣ μὴ λέγεται τῷ ἄλλο ἐν 
» - ι ε 2 « “ “ Σ « “ δ 

ἄλλῳ εἶναι καὶ ὑποχειμένῳ ὡς ὕλῃ)" ὅσα δ᾽ ὡς ὕλη ἢ 
« Δ - [χὰ ᾿ Ἂ “δ δ᾽ ) [ " 

ὡς συνειλημμένα τῇ ὕλῃ, 8ὃ ταὐτὸ, οὐδ᾽ ὅσα χατὰ συμβεβη- δ 
ι Ξ - - 

χὸς ἕν, οἷον ὁ Σ:Ιωχράτης καὶ τὸ μουσιχόν. ταῦτα γὰρ 
ταὐτὰ κατὰ συμβεβηχός. 

12 Νῦν δὲ λέγωμεν πρῶτον, ἐφ᾽ ὅσον ἐν τοῖς ἀναλυτι- 
κοῖς περὶ ὁρισμοῦ μὴ εἴρηται" ἡ γὰρ ἐν ἐκείνοις ἀπορία 
λεχϑεῖσα πρὸ ἔργου τοῖς περὶ τῆς ὁσίας ἐςὶ λόγοις. λέγω 10 

᾿ ; ᾿ ἢ ὁ τ 
δὲ ταύτην τὴν ἀπορίαν, διὰ τί ποτε ἕν ἐςιν ὃ τὸν λόγον 

᾿ ᾿ Ξ: ἰδ ὅσ κα 
ὁρισμὸν εἶναί φαμεν, οἷον τοῦ ἀνϑρώπου τὸ ζῷον δίπουν" 
"», ᾿ τ ΟΝ «ἘΞ ΄ὔ ᾿ , Ν - Ξ ἢ ᾽ 
ἔξω γὰρ ὅὃὅτος αὐτῇ λόγος. διὰ τί δὴ τὅτο ἕν ἐςιν ἀλλ 
: ΄, - Ν , Ν Ἀ Α “ " 

9. πολλά, ζῷον χαὶ δίπουν; ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ ἀνϑρωπος 

22. χαϑόλου οπι 5. [ ὃ οτὰ «4. [ 28. ὃ οτὰ Εὖ. [.24. ἕν Τ'. 1.25. ὡς 

ἡ ὕλη α. ] ἔνεστιν 548. [ οὐδὲ --- “1. ἔστιν οτα 5. [ 25. οὐδὲ] οὐ α8. ] 

ἐχεῖνα ΗΠ. 1 426. συνόλου Τα8, ἴοτι. τοοῖο, συνόλου ἀπ συνόδου ΑΙοχ. [ δέ 

γ.} δ᾽ Τ. 29. γὰρ οὐσία ΕἼα8. [ 830. σύνολος Ε' Τα8. ΑἸεχ, σύνοδος οὖ. 

831. δὶς} δι᾽ ἃ 41ὅ. | 32. ὕπάρχει δα8. 88. ἢ οἷα Τ᾽ 4. ἔνεστι 18 εἴ (οτι. 

ΔΙεχ, ἕν ἐστι α. [ τὸ τέ οτὰ Α9, 

10370 1. εἶναι χαὶ ἕχαστον Εἰαςβ ΑἸοχ, εἶναι ἕχαστον εὖ. 2. καμπυ-- 
λότης καὶ οἵα “16. [εἰ] ἡ ΒΤ Α͂Ψα. ] 3. ἀπε λέγω εἰ 4. πίε ὅσα ρυῃ- 

οἴη οὖ. [.8. πρῶτον ἡ ΑΡ.| τὸ 4. 4. ὕλῃ] ὕλη αβοὺ. [.5. ὡς τὰ συν. 

41. οὐδὲ] εἰ μὴ α8.} ὅσα ἄς οοπίοοίτιτα 4614]. [ 6. οἷον σωκράτης καὶ 

μουσικός Α6. [π΄ ταῦτα 5, πάντα Τ΄. [ κατὰ] καὶ κατὰ ΕΝ. [8. λέγο-- 

μεν ΤῊ, λέγω Εὖ, | 9. μὴ] μοι 7, οσὰ Εὖ. [ το. λόγοις ἐστί 44Ὅ..} 11. ἕν 

οπὶ Αδ, | ἐστιν] ἐστι τὸ ὁριστὸν δίαβ. [ 12. τοῦ] ὃ τοῦ ΕἼΤΑ. 18. ἔστω 

-- 14. δίπουν οτα Τ᾽ ΑὉ. 1.13. οὗτος οτὰ ἐ. 



142 4 12. 1038α. , 

15 καὶ λευχὺὸν πολλὰ μέν ἐστιν, ὅταν μὴ ὑπάρχῃ ϑατέρῳ 
ϑάτερον, ὃν δέ, ὅταν ὑπάρχη καὶ πάϑῃ τι τὸ ὑποχείμενον 
ὁ ἄνθρωπος" τότε γὰρ ἕν γίγνεται χαὶ ἔξιν ὁ λευχὸς ἀν- 
ϑρωπος. ἐνταῦϑα δ᾽ ὁ μετέχει ϑατέρου ϑάτερον" τὸ γὰρ 
γένος ὁ δοχεῖ μετέχειν τῶν διαφορῶν. ἅμα γὰρ ἂν τῶν 

30 ἐναντίων τὸ ἀὐτὸ μετεῖχεν" αἱ γὰρ διαφοραὶ ἐναντίαι, αἷς 
διαφέρει τὸ γένος. εἰ δὲ καὶ μετέχει, ὁ αὐτὸς λόγος, εἴς 
περ εἰσὶν αἱ διαφοραὶ πλείες, οἷον πεζόν, δίπον, ἄπτερον. 

διὰ τί γὰρ ταῦϑ᾽ ἕν ἀλλ᾽ ὁ πολλά; ὁ γὰρ ὅτι ἐνυπάρ- 
χει οὕτω μὲν γὰρ ἐξ ἁπάντων ἔσται ἕν. δεῖ δέ γε ν 

95 εἶναι ὅσα ἐν τῷ ὁρισμῷ" ὁ γὰρ ὁρισμὸς λόγος τίς ἐστιν 
εἷς χαὶ ὁσίας, ὥσϑ'᾽ ἑνός τινος δεῖ αὐτὸν εἶναι. λόγον" χαὶ 
γὰρ ἡ οὐσία ἕν τι χαὶ τόδε τι σημαίνει, ὡς φαμέν. δεῖ 
δ᾽ ἐπισχοπεῖν πρῶτον περὶ τῶν χατὰ τὰς διαιρέσεις ὁρι-1δά 
σμῶν. οὐϑὲν γὰρ ἕτερόν ἐστιν ἐν τῷ ὁρισμῷ πλὴν τό τε 

80 πρῶτον λεγόμενον γένος χαὶ αἱ διαφοραί: τὰ δ᾽ ἄλλα 
γένη ἐξὶ τό τε πρῶτον χαὶ μετὰ τότου αἱ συλλαμβανό- 
μεναι διαφοραί, οἷον τὸ πρῶτον ζῷον, τὸ δ᾽ ἐχόμενον 
ζῷον δίπουν, καὶ πάλιν ζῷον δίπουν ἄπτερον" ὁμοίως δὲ 

1038α χὰν διὰ πλειόνων λέγηται. ὅλως δ᾽ οὐϑὲν διαφέρει διὰ 
πολλῶν ἢ δι’ ὀλίγων λέγεσϑαι, ὥστ᾽ οὐδὲ δι’ ὀλίγων ἢ 
διὰ δυοῖν᾽" τοῖν δυοῖν δὲ τὸ μὲν διαφορὰ τὸ δὲ γένος, οἷον 

τῇ ζῷον δίπουν τὸ μὲν ζῷον γένος, διαφορὰ δὲ ϑάτερον. 
5 εἰ ὃν τὸ γένος ἁπλῶς μὴ ἔςτι παρὰ τὰ ὡς γένους εἴδη, 
ἢ εἰ ἔςτι μὲν ὡς ὕλη δ᾽ ἐςίν (ἡ μὲν γὰρ φωνὴ γένος καὶ 

ὕλη, αἱ δὲ διαφοραὶ τὰ εἴδη χαὶ τὰ ςοιχεῖα ἐκ. ταύτης 
ποιϑσιν), φανερὸν ὅτι ὁ ὁρισμός ἐξιν ὁ ἐκ τῶν διαςρορῶν 
λόγος. ἀλλὰ μὴν χαὶ δεῖ γε διαιρεῖσθαι τὴν τῆς διαφο- 

10 ρᾶς διαφοράν, οἷον ζῴου διαφορὰ τὸ ὑπόπουν" πάλιν τῷ 
ζῴου τῇ ὑπόποδος τὴν διαφορὰν δεῖ εἰδέναι ἧ ὑπόπουν. 

16. ἕν] εἰ 4ὅ. ] 1τ. τοῦτο 5. [ 19. ἂν οπὰ δι ] 55. αὖ οταὰ Εἰ. ἢ 28: 

44. οὐ γὰρ ὅτι ἐνυπάρχειν οτι 8.48. 24. ἔσται τὸ ἕν α8.} 25. ἐν} ἕν ΕἼ Τα, 

ὁτὰ 6. [ 26. οὐσία Ε Τίαβ. [ ὥσπερ 8. | λόγον εἶναι ΝΎ. | καὶ] εἰ 48. } 

28. σκοπεῖν Εὖ, 1.29. τὲ οἵα «42. [ 80. καὶ διαφοραί Αὐ, χαὶ ἡ διαφορά 

ΔΙΟχ οὐ γρ ΚΕ. [.81. τοῦτο δ. 

1038. 1. καὶ ἐὰν 41ὅ. } “. δι ρεῖυ5. οἷα “476. [ λέγεσϑαι --- ὀλίγων 

οπὶ 48. [ 4. τοῦ] τὸ ΕΠ Τα8.} τ. καὶ τὰ στοιχ.] παηὲ οἰοηιοηία φιοφιο ἐ.] 
ἐχ} δ᾽ ἐκ Εἰ. 1.8. ὃ ροβὲ ὅτε οι 78. 9. γε οπὰ ΑἸοχ.  αὐυϊάὲ ἀϊβεγοη- 

ἰΐα ἀἰβογομίίαηι ἐ. 1 το. ζώω 7. 1 τι. εἰδέναι} εὖναν “15, Ἰεροπάαμη. ἀνθὶ- 

{Ὸ διελεῖν ς0}}. ΑΙοχ ρ. 490, 1. 



Ζ 13. 1038. 143 

ὥς᾽ ὁ λεχτέον τ ὑπόποδος τὸ μὲν πτερωτὸν τὸ δὲ ἄπτε- 
ρον, ἐάνπερ λέγη καλῶς, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀδυνατεῖν ποιήσει 
τῦτο᾽ ἀλλ᾿ ἢ τὸ μὲν σχιζόπουν τὸ δ᾽ ἄσχιξον' αὗται 
γὰρ διαφοραὶ ποδός" ἡ γὰρ σχιζοποδία ποδότης τις. χαὶ 15 

ὅτως ἀεὶ βόλεται βαδίζειν ἕως ἂν ἔλϑη εἰς τὰ ἀδιάφορα. 

τότε δ᾽ ἔσονται τοσαῦτα εἴδη ποδὸς ὅσαιϊιπερ αἱ διαφοραί, 
χαὶ τὰ ὑπόποδα ζῷα ἴσα ταῖς διαφοραῖς. εἰ δὴ ταῦτα 
ὅτως ἔχει, φανερὸν ὅτι ἡ τελευταία διαφορὰ ἡ ἀσία τοῦ 
πράγματος ἔσται χαὶ ὁ ὁρισμός, εἴπερ μὴ δεῖ πολλάχις 30 
ταὐτὰ λέγειν ἐν τοῖς ὅροις" περίεργον γάρ. συμβαίνει δέ 

ιὅὅγε τὅτο ὅταν γὰρ εἴπη ζῷον ὑπόπεν δίπουν, ὀϑὲν ἄλλο 
εἴρηχεν ἢ ζῷον πόδας ἔχον, δύο πόδας ἔχον" χἀν τοῦτο 
διαιρῇ τῇ οἰχείῳᾳ διαιρέσει, πλεονάκις ἐρεῖ χαὶ ἰσάχις ταῖς 

διαφοραῖς. ἐὰν μὲν δὴ διαφορᾶς διαφορὰ γίγνηται, μία 36 
ἔξαι ἡ τελευταία τὸ εἶδος καὶ ἡ ἐσία" ἐὰν δὲ κατὰ συμι- 

βεβηκός, οἷον εἰ διαιροῖ τῇ ὑπόποδος τὸ μὲν λευκὸν τὸ δὲ 
μέλαν, τοσαῦται ὅσαι ἂν αἱ τομαὶ ὦσιν. ὥςξε φανερὸν ὅτι 
ὁ ὁρισμὸς λόγος ἐςξὶν ὁ ἐκ τῶν διαφορῶν, καὶ τότων τῆς τε- 

λευταίας χκατώ γε τὸ ὀρϑόν. δῆλον δ᾽ ὧν εἴη, εἴ τις μετατά- 30 

ἕξειε τὸς τοιότους ὁρισμός, οἷον τὸν τὸ ἀνθρώπϑ, λέγων ζῷον 

δίπεν ὑπόπϑν" περίεργον γὰρ τὸ ὑπόπϑν εἰρημένϑ τῷ δίπο- 
δος. τάξις δ᾽ ὁχκ ἔξιν ἐν τῇ ὁσίῳ πῶς γὰρ δεῖ νοῆσαι τὸ 
μὲν ὕξερον τὸ δὲ πρότερον; περὶ μὲν ὃν τῶν κατὰ τὰς διαιρέ- 
σεις ὁρισμῶν τοσαῦτα εἰρήσϑω τὴν πρώτην, ποῖοί τινές εἰσιν. 85 

[Ὁ ἐπεὶ δὲ περὶ τῆς οὐσίας ἡ σχέψις ἐςί, πάλιν ἐπα- 1038 

γέλϑωμεν. λέγεται δ᾽ ὥσπερ τὸ ὑποχείμενον ὁσία εἶναι χαὶ 
τὸ τί ἦν εἶναι χαὶ τὸ ἐκ τότων, χαὶ τὸ χαϑόλε. περὶ μὲν 
ὃν τοῖν δυοῖν εἴρηται" καὶ γὰρ περὶ τᾶ τί ἦν εἶναι καὶ τῇ 
ὑποχειμένθ, ὅτι διχῶς ὑπόχειται, ἢ τόδε τι ὄν, ὥσπερ τὸ ὅ 

ζῷον τοῖς πάϑεσιν, ἢ ὡς ἡ ὕλη τῇ ἐντελεχείᾳ. δοκεῖ δὲ 

18. ἄνπερ α, χἄνπερ 86. [ πὲρ οτὰ 8. λέγηται 5 Τία5. [ δυνατεῖν 4, 

ἀδύνατον 5. 1 14. ἡ .4Ὁ, ἡ ς, εἰ ςοιοιῖ. [15. π.- τίς ἐστι α8. [ 16. ὡς α.] 

20. ὃ οἷχ 7. εἴπερ μὴ] πεὸ βαη6 ἃ. [ 21. ταῦτα 48, τὸ αὐτὸ ἴοτι. ΑΙοχ, 

ομὰ Τ'΄. 533. ἢ] εἰ μὴ 416. [ πόδας ροβὶ ζῷον οτὰ Ε’Τ'. [ ἔχον αἰζοντπι ἀπο 

δύο δ, οτὰ Τ. [.25. γίγνεται 5, γένηται ΤΈαΩ. ] “1. διαιρεῖ 5.49, διαι- 

θοίη αἀ8. [] 28. τοσαῦτα «46, 80. δ᾽ οπι Τ᾽. [ 80. 31. μετάξειε α. 1 31. λό- 
γον 5. ]. 84. πρῶτον ΑΙοχ. 86. τὴν πρώτην οι ἑ. [ ὁποῖοί ἴοτι. ΑΙοκ. 

1088ὺ 1. δὴ Εδ. ] ἐστὶν ἡ σκέψις Τ'΄ [ 3. ροβὶ εἶναι, ποη ροκὶ τού- 

τῶν δοισηα ὦ. ἰ δ. ἢ) οπὰ 476. [ ἢ ὡς τόδε 8. [ 6. ἦ οπι 5 Τας. 
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ν Ἁ ᾿ς ν ΄ “- ͵ Ν ἂψ ) Ἁ 

χαὶ τὸ χαϑόλβ αἴτιόν τισιν εἶναι μάλιςα, καὶ εἶναι ἀρχὴ 
᾿ ἐν, Ν ΄ Ν Ἀ ΄ "΄ λ ᾽ ΄ 

τὸ χαϑόλδ᾽ διὸ ἐπέλθωμεν καὶ περὶ τότϑ. ἔοιχε γαρ ἀδύ- 

γατον εἶναι οὐσίαν εἶναι ὁτιοῦν τῶν χαϑόλου λεγομένων. 
ΝΜ, 5 ε ) 7 10 πρώτη μὲν γὰρ ὀσία ἴδιος ἑχάξῳ ἢἣ ὁχ ὑπάρχει ἄλλῳ, 

. . ΄, ͵, - ι , ωΩ 7 ἃ , 
τὸ δὲ χαϑόλθ κοινόν" τὅτο γὰρ λέγεται χαϑὸλ8 ὃ πλείοσιν 

΄ “ τ “- " - ὑπάρχειν πέφυχεν. τίνος ὃν ὁσία τῦτ᾽ ἔξται; ἢ γὰρ ἁπάν- 
ἢ, ἂν 7, « Ζ ) ᾿] 7 ς ᾿ ἊΣ) ᾿ 3. »ἥ ΠΡ Ὁ 

των ἢ ὀϑενός. ἁπάντων δ᾽ ὃχ οἷον τε ἕνος δ᾽ εἰ ἔςαι, καὶ1δ6 

τἄλλα τῦτ᾽ ἔξται" ὧν γὰρ μία ἡ ὁσία χαὶ τὸ τί ἣν εἶναι 
45 ἕν, χαὶ αὐτὰ ἕν. ἔτι ὀσία λέγεται τὸ μὴ καϑ' ὑποχειμένϑ, 

τὸ δὲ χαϑόλου χαϑ' ὑποκειμένου τινὸς λέγεται ἀεί. ἀλλ᾽ 

ἄρα ὅτω μὲν ὁκ ἐνδέχεται ὡς τὸ τί ἦν εἶναι, ἐν τότῳ δὲ 
ἐνυπάρχειν, οἷον τὸ ζῷον ἐν τῷ ἀνϑρώπῳ καὶ ἵππῳ. ὀχὃν 
δῆλον ὅτι ἔςι τις αὐτῇ λόγος. διαφέρει δ᾽ ὀϑὲν δ᾽ εἰ μὴ 

20 πάντων λόγος ἐςὶ τῶν ἐν τῇ οὐσίᾳφ᾽ ὀϑὲν γὰρ ἧττον ὀσία 
τῦτ᾽ ἔξαι τινός, ὡς ὁ ἄνϑρωπος τὸ ἀνϑρώπε ἐν ᾧ ὑπάρχει. 
ὥςε τὸ αὐτὸ συμβήσεται πάλιν" ἔξαν γὰρ [ὁσία] ἐχείνου 
οὐσία, οἷον τὸ ζῷον, ἐν ᾧ ὡς ἴδιον ὑπάρχει. ἔτι δὲ καὶ 
ἀδύνατον χαὶ ἄτοπον τὸ τόδε χαὶ ὁσίαν, εἰ ἔςιν ἔχ τινων, 

25 μὴ ἐξ οὐσιῶν εἶναι μηδ᾽ ἐκ τοῦ τόδε τι, ἀλλ᾽ ἐκ ποιοῦ" 

πρότερον γὰρ ἔξαι μὴ ὀσία τε καὶ τὸ ποιὸν ὀσίας τε χαὶ 
τῇ τόδε. ὅπερ ἀδύνατον" ὅτε λόγῳ γὰρ οὔτε γρόνῳ οὔτε 
γενέσει οἷόν τὲ τὰ πάϑη τῆς οὐσίας εἶναι πρότερα" ἔσται 

γὰρ χωριςά. ἔτι τῷ “Φωχράτει ἐσίᾳ ἐνυπάρξει ὁσία, ὥςε 
80 δυοῖν ἔξται οὐσία. ὅλως δὲ συμβαίνει, εἰ ἔξιν ὁσία ὁ ἀν- 

ϑρωπος χαὶ ὅσα οὕτω λέγεται, μηϑὲν τῶν ἐν τῷ λόγῳ 
εἶναι μηϑενὸς ὁσίαν, μηδὲ χωρὶς ὑπάρχειν αὐτῶν μηδ᾽ ἐν 
ἄλλῳ, λέγω δ᾽ οἷον ὁχ εἶναί τι ζῷον παρὰ τὰ τινά, οὐδ᾽ 

1. ἀρχὴ] καὶ ἀρχὴν α8. Ϊ 9. εἶναι ρυῖτις. οὐὰ 49 ΑἸοχ, αἰτουττι Τ'. [ 10. 

γὰρ} γὰρ ἡ 5.42. οὐσία ἡ ἑκάστου ἴδιος ἑκάστου Εἰ Α56] ὁ εἴ οπιῖδοο ἡ 

5, οὐσία ἢ ἑχάστου Ταξ. [ ἢ] καὶ ΑΙεχ, ἡ Τ΄ [ ἀλλο Τ'΄ 1 12. εὐ 18. πάν-- 

των ΕΒΊΤΑΞ. 13. γ0 δὴ ἐστι Εἰ. εἰ οτὰ α. [ 14. Ροβὲ ἔσταν «44 ἡ γὰρ 

παντὸς ἢ οὐδενός δ. [ ροβϑὶ οὐσία, πο 1δ. ρΡοβὶ ἕν, σοπσπα οὗ. [ 15. οὐ-- 

σία μὲν λ. ἀ8. ΠῚ ἄρα α80. | τούτω] αὐτὼ ΕἸ ΤΊαΞ3. γ0 καὶ ἐν αὐτοῖς 

ἦτοι τοῖς ὑποκειμένοις Εἰ Ἰηαῖον Ἰπιοα5. [.18. ἐνυπάρχει δὲ. ] τὸ ζῷον οἵα Τ' 

19. ἔσται 863. | 42. αἰϊουση οὐσία οὐ το πτν ἀνθ] του οασὰ ΑΙὸχ Ρ- 493, 

9 5344. [.28. οοιθταα ροσὶ ζῷον οτὰ οὖ. ᾧ] ὧ εἴδει ΤΑ ῖα5. 24. τὸ τόδε] 

τότε δὲ Τ᾽, τὸ τόδε τι ἴοτι. ΑΙοχ Ρ. 493, 22. 80. | καὶ τὴν οὐσίαν ἴοτι. ΑἸοκ. ᾿ 

25. ἐκ τοῦ ποιοῖ Τα8.} 26. οὐσία τε] οὐσία δὲ Τ᾽. τε οτὰ 4. 21. τοῦτο δὲ 

Α| “9. γὰρ καὶ χωριστά 41. σωχράτη 7, σωκράτῃ ἀ8. [ οὐσίᾳ οτὰ ΕΑ, 

Ροβὶ οὐσία ρμοιῖι 7' οἱ γρ Εἰ. [ 50. ἔσται ὃ Σωκράτης οὖσ. ΑΙοχ. [ οὐσίαι Τ'. 

ἄλλως Η (3) .46. ] ὃ οπι ΑΙοχ. [.832. ἐν} ἕν ἐν Τ᾽ Αὖ, | 55. δ᾽} δὴ ΔΙοχ. 
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ἄλλο τῶν ἐν τοῖς λόγοις οὐϑέν. ἔχ τε δὴ τότων ϑεωροῦσι 
φανερὸν ὅτι οὐϑὲν τῶν χαϑόλο ὑπαρχόντων ἐσία ἐςί, καὶ 30 

ὅτε ὀϑὲν σημαίνει τῶν κοινῇ χατηγορϑμένων τόδε τι, ἀλλὰ 1039α 
τοιόνδε. εἰ δὲ μή, ἄλλα τε πολλὰ συμβαίνει χαὶ ὁ τρί- 
τος ἄνϑρωπος. ἔτι δὲ καὶ ὧδε δῆλον. ἀδύνατον γὰρ ὀσίαν 
ἐξ οὐσιῶν εἶναι ἐνυπαρχϑσῶν ὡς ἐντελεχείᾳ" τὰ γὰρ δύυ 

τδτὅτως ἐντελεχείῳ ὀδέποτε ἕν ἐντελεχείῳ, ἀλλ᾽ ἐὰν δυνάμει ὅ 

δύο ἦ, ἔξαι ἕν, οἷον ἡ διπλασία ἐκ δύο ἡμίσεων δυνάμει 

γε) ἡ γὰρ ἐντελέχεια χωρίζει. ὥστε εἰ ἡ οὐσία ἕν, οὐχ 
ἔξαι ἐξ οὐσιῶν ἐνυπαρχϑσῶν, χαὶ κατὰ τὅτον τὸν τρόπον 
ὃν λέγει Δημόχριτος ὀρθῶς" ἀδύνατον γὰρ εἶναί φησιν ἐχ 
δύο ἕν ἢ ἐξ ἑνὸς δύο γενέσθαι" τὰ γὰρ μεγέϑη τὰ ἄτομα 10 

τὰς ὁσίας ποιεῖ. ὁμοίως τοίνυν δῆλον ὅτι χαὶ ἐπ᾿ ἀριϑμοῦ 

ἕξει, εἴπερ ἐξςξὶν ὁ ἀριϑμὸς σύνϑεσις μονάδων, ὥσπερ λέγε- 
ται ὑπό τινων" 1) γὰρ ὁχ ἕν ἡ δυάς, ἢ ἐκ ἔτι μονὰς ἐν 
αὐτῇ ἐντελεχείᾳ. ἔχει δὲ τὸ συμβαῖνον ἀπορίαν. εἰ γὰρ 
μήτε ἐκ τῶν χαϑόλδ οἷόν τ᾽ εἶναι μηδεμίαν οὐσίαν διὰ τὸ 10 
τοιόνδε ἀλλὰ μὴ τόδε τι σημαίνειν, μήτ᾽ ἐξ οὐσιῶν ἐνδέ- 
χεται ἐντελεχείᾳς εἶναι μηδεμίαν ὀσίαν σύνϑετον, ἀσύνϑε- 
τον ἂν εἴη οὐσία πᾶσα, ὥς οὐδὲ λόγος ἄν εἴη οὐδεμιᾶς 
οὐσίας. ἀλλὰ μὴν δοχεῖ γε πᾶσι καὶ ἐλέχϑη πάλαι ἢ 
μόνον εἶναι οὐσίας ὅρον ἢ μάλιστα" νῦν δ᾽ οὐδὲ ταύτης. 30 

οὐδενὸς ἄρ᾽ ἔξαι ὁρισμός" ἢ τρόπον μέν τινα ἔξαι, τρόπον 
δέ τινα οὔ. δῆλον δ᾽ ἔσται τὸ λεγόμενον ἐκ τῶν ὕστερον 
μᾶλλον. 

11 φανερὸν δ᾽ ἐξ αὐτῶν τούτων τὸ συμβαῖνον χαὶ τοῖς 
τὰς ἰδέας λέγθσιν οὐσίας τε χαὶ γωριξὰς εἶναι, καὶ ἅμα 2 
τὸ εἶδος ἐκ τοῦ γένους ποιϑσι χαὶ τῶν διαφορῶν. εἰ γὰρ 
ἔξει τὰ εἴδη, χαὶ τὸ ζῷον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἵππῳ, ἤτον 
ἕν χαὶ ταὐτὸν τῷ ἀριϑμῷ ἐστὶν ἢ ἕτερον. τῷ μὲν γὰρ 

84. λογικοῖς Ηδ. [ οὐδὲν γάρ. ἔχ 4. ] τε] δὲ Τ'. 

1039 1. τόδε] τὸ τόδε Εὖ. [ 3. γὰρ οπι ΑΗ. ] 4. ὡς] οὕτως ὡς 

ἘδΊΤΊα8. τὰ -- - ὅ. οὕτως ἐντελεχείᾳ οτι 5. [ 6. ἡ] εἰ 4. τ. γε} ἕν Τ'] 

ἐντελέχεια ἐν ἄλλοις χ. α8. εἰ οὐα Εἰ. [] ἢ οτι 48. [ 9. ὃ Τ΄ [ 11. δῆλον 

ὅτι οἷα Ηὖ. Ι ἐπὲ τοῦ ἀριϑμοῦ ΗὉ. [ 12. ὃ οπὰ 47. σύνθεσις οτὰ 4. 

18. ἡ] ἢ Ταβ. ἔνεστι ΕΤία8.} 15. 16. διὰ τοσόνδε Τ΄ [ 1τ. σύνϑετον οτὰ 
ἘΒΊΗΡ. 1 19. πᾶσα 4. 20. οὐσίας εἶναι 40. [ .,“1. οὐδ᾽ ἑνὸς α8.] 

25. οὐσίας τε χωριστὰς 4, χωριστάς τε οὐσίας Εὖ.) εἶναι ἅμα, καὶ ἅμα 

α8.} ἅμα οτὰ 5. [ 26. τὸ] καὶ τὸ ΕΤ' 21. ἐστι ἀβοῦ, Ἰάοτα οοπαπια ροϑὶ 
εἴδη οτὰ. [ 28. μὲν οπι 3. [ γὰρ οπι 4. 

Αυϊβίοι, τπείαρῃ. εἄ. Βοηῖί Υ0]. 1. 10 
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λόγῳ δῆλον ὅτι ἕν" τὸν γὰρ αὐτὸν διέξεισι λόγον ὁ λέγων 
80 ἐν ἑχατέρῳ. εἰ ὃν ἐςί τις ἄνϑρωπος αὐτὸς χαϑ' αὑτὸν τόδε 

τι χαὶ κεχωρισμένον, ἀνάγχη χαὶ ἐξ ὧν, οἷον τὸ ζῷον καὶ 

τὸ δίπον, τόδε τι σημαίνειν καὶ εἶναι χωριξςὰ χαὶ οὐσίας "158 

ὥστε χαὶ τὸ ζῷον. εἰ μὲν οὖν τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν τὸ ἐν τῷ 
ἵππῳ χαὶ τῷ ἀνϑρώπῳ, ὥσπερ σὺ σαυτῷ, πῶς τὸ ὃν 

1039ὺ ἐν τοῖς ὅὃσι χωρὶς ἕν ἔξαι, χαὶ διὰ τί ὁ καὶ χωρὶς αὑτϑ 
ἔςαι τὸ ζῷον τὅτο; ἔπειτα εἰ μὲν μεϑέξει τὸ δίποδος χαὶ 

τῇ πολύποδος, ἀδύνατόν τι συμβαίνει" τἀναντία γὰρ ἅμα 
ὑπάρξει αὐτῷ ἑνὶ καὶ τῷδέ τινι ὄντι. εἰ δὲ μή, τίς ὁ τρό- 
πος ὅταν εἴπῃ τις τὸ ζῷον εἶναι δίπον ἢ πεζόν; ἀλλ᾽ ἴσως σι 

Ν Ἴ Ὰ ΄ δὴ » 

σύγκειται καὶ ἅπτεται ἢ μέμιχται. ἀλλὰ πάντα ἄτοπα. 
Ε -“ ͵ὔ - " ὌΝ 

ἀλλ᾽ ἕτερον ἐν ἑχάξτῳ. οὐχοῦν ἄπειρα ὡς ἔπος εἰπεῖν ἔξαι 
- -- ᾿ ᾿ ᾿ -. ͵ 

ὧν ἡ ὀσία ζῷον: ὃ γὰρ χατὰ συμβεβηχὸς ἐκ ζῴδ ὁ ἄν- 
᾿ δον ν Χ -- Υ 

ϑρωπος. ἔτι πολλὰ ἔξαι αὐτὸ τὸ ζῷον" οὐσία τε γὰρ τὸ 
-“- ᾿ ΄ ΄ 

10 ἐν ἑχάξῳ ζῷον" ὁ γὰρ χατ᾽ ἄλλο λέγεται. εἰ δὲ μή, ἐξ 
᾽ Ἵ ͵ ᾽ - Ξ Ἂ, γ.» 

ἐχείνου ἔξται ὁ ἀνϑρωπος χαὶ γένος αὐτοῦ ἐκεῖνο. καὶ ἔτι 
" , [γ ξ - ς “ὔ ᾽ - Ε] "ὔ Χ ᾽ ΄ 

ἰδέαι ἅπαντα ἐξ ὧν ὁ ἀνϑρωπος. ὃχϑν ὃχ ἀλλδ μὲν ἰδέα 
᾿᾿ » ) Ὑ ἢ ) .. 7 ΄ ΑΝῸΝ ", -«- 
ἔξαι ἄλλου δ᾽ οὐσία ἀδύνατον γάρ. αὐτὸ ἀρα ζῷον 

ἕχαστον ἔσται τῶν ἐν τοῖς ζῴοις. ἔτι ἐκ τίνος τοῦτο καὶ 
ἘΞ ᾽ “-“- - Χ - - -κ - Ἅ 

Ὁ πῶς ἐξ αὐτῷ ζῷον; ἢ πῶς οἷόν τὲ εἶναι τὸ ζῷον ὃ ϑσία, 
- Ν Χ - ᾽ ᾿ Χ - ᾽ - 

τοῦτο αὐτὸ παρ᾽ αὐτὸ τὸ ζῷον; ἔτι δ᾽ ἐπὶ τῶν αἰσϑητῶν 

ταῦτά τε συμβαίνει καὶ τότων ἀτοπώτερα. εἰ δὴ ἀδύνα- 
᾿ “᾿ ἱξ τι ᾿ - “ “ 

τον οὕτως ἔχειν, δῆλον ὅτι οὐχ ἔςξιν εἴδη αὐτῶν ὅτως ὡς 

τινές φασιν. 

29. ὁ λέγων διέξεισι λόγον “1. 30. αὐτὸ καϑ' αὑτὸ ΕΤῚα8. τὸ τὸδε 

5. 830.31. τόδε τι καὶ] καὶ τόδε τι ἴοτι. ΑΙοχ. 31. καὶ ροϑὶ τι οὐὰ 7, καὶ 

-- 42. τὸ οἵὰ ΚΑ. [ 38. ἕν τὸ αδὰ 4170 ΑἹὸοχ, μην φιϊήάδαηι οἰΐαμι ἑ. 1 84. 
καὶ τῷ ἀνθρώπῳ «ἀἀ ΑΔ ΑΙοχ. [ σὺ σαυτῷ] αὐτὸς αὐτῶ 41. πῶς οἵα 

Αὐ τὸ ἕν «44 41 ΑἸεκχ. 

10390 1. ἐν χωρὶς οὖσιν ΕΤα5, ἐγχωρὶς οὖσιν δ. [ χωρὶς αὑτοῦ] αὐτὸ 

4», χωρὶς αὐτοῦ α80. 1] ἃ. τοῦτο] ἑαυτοῦ ΑΙ, [ουνι. χαὶ χωρὶς αὐτὸ ἔσται 

τὸ ζῷον αὑτοῦ, οἴ. ΑΙεχ Ρ. 496, 21. μὲν μὴ μεϑέξει Τ᾿} 4. τῷ δέοντι Τ᾽, 

τῶν ἀἀᾷ ΑΙ οἱ ίογι. ΑἸοχ, ἀπθῖιο ππτὰ τϑοῖο. | ὃ οχὰ “42.  ὅ. τις] αἰ 4, | 

δίπουν} οἱ δὴροβ ἡ. 1] ρῬοϑὲ πεζὸν ἴοτι. «Δ 7 ἄπουν ΛΙοχ. [. τ. ὥσπερ α. ] 

ἔπος οὐ Αἴοχ. [ 8. γὰρ] καὶ 5. [ ὃ οπὰ 417. [ 9. τὸ ροβὲ αὐτὸ οτὰ 7. 

10. κατ᾽ ἄλλου α8. 12. γρ ἰδέα Εἰ. [ 18. ροϑὲ ζῷον δα ὃν 46}. 14. ἔσται 

ἔχ τινος τούτου ἃ. [ τούτου ΕἸΒΎΤαΒ. 1 τ5. αὐτοῦ ἵφον] ἕκαστον ΕἾ Βα. 

ἴονι. αὐτοῦ ζῴου οὐτὰ ΚΠ 71α8, νοῖ αὐτοζῴου εἴπ ΑΙοχ Ρ. 498, 6 δὲ γρ 

ΕἸ πὰρ. ] τὸ ζῷον] γ9 οὐσία Ε΄. ] ὃ οχὰ «“ὁς, ἴονι. ζῷον, ᾧ οὐσία τοῦτο 

αὐτὸ, παρ΄. 16. δ᾽] δὲ καὶ Τ.΄ [18. ἐδέα ΕἼΤΑ. 
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15 Ἐπεὶ δ᾽ ἡ οὐσία ἑτέρα τό τε σύνολον χαὶ ὁ λόγος 30 

(λέγω δ᾽ ὅτι ἡ μὲν ὅτως ἐξςξὶν ὁσία σὺν τῇ ὕλη συνειλημ- 
͵ ς ΄ ς χὲ κι , “ “ Η “ “ Ὁ 

᾿σδϑμένος ὁ λόγος, ἡ δ᾽ ὁ λόγος ὅλως), ὅσαι μὲν ὃν ὅτω λέ- 
, ᾿ Η ν , ἜΣ" 

γονται, τούτων μὲν ἔστι φϑορά" καὶ γὰρ γένεσις" τοῦ δὲ 

λόγϑ οὐχ ἔξιν ὅτως ὥςε φϑείρεσϑαι" ὀδὲ γὰρ γένεσις (οὐ 
,, ΕῚ ΜΣ ᾽ λ ᾿ - “ω ᾽ ) 

γὰρ γίγνεται τὸ οἰχίῳ εἶναι ἀλλὰ τὸ τῇδε τῇ οἰχίῳ.), ἀλλ᾽ 95 

ἄνευ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς εἰσὶ καὶ ὁχ εἰσίν" δέδειχται γὰρ 
ο ᾽ Ν -" -" ᾽ «“᾿ λ - Ἀ - 

ὅτι οὐϑεὶς ταῦτα γεννᾷ οὐδὲ ποιεῖ. δια τοῦτο δὲ χαὶ τῶν 
Ε - - » - - - Ε λ Ε Ε 

ὁσιῶν τῶν αἰσϑητῶν τῶν χαϑ' ἕχαξα 85ὅ8᾽ δοισμὸς ὃτ᾽ ἀπό- 

δειξίς ἐςιν, ὅτι ἔχουσιν ὕλην ἧς ἡ φύσις τοιαύτη ὥς ἐν- 
δέχεσϑαι χαὶ εἶναι χαὶ μή" διὸ φϑαρτὰ πάντα τὰ χαϑ' 80 
ἕχαςα αὐτῶν. εἰ ὃν ἡ τ᾽ ἀπόδειξις τῶν ἀναγχαίων χαὶ ὃ 

ὁρισμὸς ἐπιξημονιχός, χαὶ ὃχ ἐνδέχεται, ὥσπερ ὁδ᾽ ἐπιςή- 
ς Ἵ Γ ᾿ ς Ἁ ΠῚ " -τ » Ἁ ΄ε ᾿Ὶ 

μὴν ὁτὲ μὲν ἐπιςήμην ὁτὲ δ᾽ ἀγνοιαν εἶναι, ἀλλὰ δόξα τὸ 
- ᾽7ὔ “ 3 2 ) , [-- ) ) ς ΄,ὔ ) Δ ΓᾺ 

τοιδτόν ἐςξιν, ὅτως οὐδ᾽ ἀπόδειξιν οὐδ᾽ ὁρισμόν, ἀλλὰ δόξα 

ἐστὶ τοῦ ἐνδεχομένου ἄλλως ἔχειν, δῆλον ὅτι οὐχ ἂν εἴη 1040α 
» - " «ς Ἁ “ἷ 3 ΄ὔ Β ΄ λ λ 

αὐτῶν ὅτε ὁρισμὸς ὅτε ἀπόδειξις. ἀδηλά τε γὰρ τὰ φϑει- 

ρόμενα τοῖς ἔχουσι τὴν ἐπιξήμην, ὅταν ἐκ τῆς αἰσϑήσεως 
» ͵ “ ὲ » - , -" “Ξ ; -" Α - - 

ἀπέλθῃ" καὶ σωζομένων τῶν λόγων ἐν τῇ ψυχῆ τῶν 
Δι... δ ἢ ἌΡ " ; - » ) ΄ Ρ ᾿ Ε; 

αὐτῶν οὐχ ἔξαι οὔτε ὁρισμὸς ἔτι οὔτε ἀπόδειξις. διὸ δεῖ δ 
- ᾿ “ " ᾿΄- » Ἐ ὦν 

τῶν πρὸς ὅρον, ὅταν τις ὁρίζηταί τι τῶν χαϑ' ἕχαςα, μὴ 
- ΄“ Ν “ ; ; λ ΄ , 

ἀγνοεῖν ὅτι ἀεὶ ἀναιρεῖν ἔξιν" ὁ γὰρ ἐνδέχεται ὁοίσασϑαι. 
ὀὁδὲ δὴ ἰδέαν ὀδεμίαν ἔξιν ὁρίσασθαι" τῶν γὰρ χαϑ' ἕχα- 
ςον ἡ ἰδέα, ὡς φασί, χαὶ χγωριξςή. ἀναγκαῖον δ᾽ ἐξ ὀνο- 
μάτων εἶναι τὸν λόγον. ὄνομα δ᾽ ὁ ποιήσειν ὁ ὁριζόμενος" 10 
ἄγνωξον γὰρ ἔξται. τὰ δὲ χείμενα χοινὰ πᾶσιν. ἀνάγκη 

2 . ’΄ Ν Σ - τ Σ , 

ἄρα ὑπάρχειν καὶ ἄλλῳ ταῦτα οἷον εἴ τις σὲ ὁρίσαιτο, 
-- πὰ κ“ῳ Α Εν » -“ α ᾿ ᾿ [ Λ 

ζῷον ἐρεῖ ἰσχνὸν ἢ λευχὸν ἢ ἕτερόν τι ὃ χαὶ ἄλλῳ ὑπάρ- 
ἕξει. εἰ δέ τις φαίη μηϑὲν χωλύειν χωρὶς μὲν πάντα πολ- 

“θολοῖς, ἅμα δὲ μόνῳ τούτῳ ὑπάρχειν, λεχτέον πρῶτον μὲν 1ὅ 

20. ἣ οτὰ 8. 21. ἢ] εἰ Εὖ, [.25. ὅλως οτὰ .4ὅ, εἰπιριτοίίον ἐ. [ 22. 53. 
ὅσα --- λέγεται α58. [ 23. ἔστι καὶ φϑορά «15. 24. ὥστε οτὰ 5. [ οὐδὲν Εἰ, οὐ 

Αδ. 1.28. οὔτ᾽ ἀριϑμὸς Τ.΄ 31. αὐτῶν οπι Ηὖδ. | ἢ τ᾽] εἴτε α, οὔτε 5. 

838. ὅτὲ μὲν ἐπιστήμην οτὰ Αι 1. 34. ἀπόδειξις οὐδ᾽ δρισμὸς 4466. 

104θα 3. τὴν οτχ ΑἸεκ. [ 4. ἐπέλϑη Τ΄ [ 4.5. τῶν ἐν τῇ ψυχῆ λόγων 

αὐτῶν Τ΄ [ 6. ἕκαστον ΒΕ 4Ὁ.} τ. ἀεὶ οπι ΕἸ. [ 8. δεῖ Τ.΄ [ δρίσασϑαι] ἄναι-- 
ρεῖν Εὖ. ] ο, δ᾽ ἐξ] δὲ καὶ ἐξ 8. 9.10. ἐξ ὧν ὀνομάτων Τ᾽. 1 12. καὶ ἄλλως 

τοιαῦτα δ, καὶ ἀλλοις ταῦτα α8, εἰ αἰϊὶβ αϊία ἱ, οτα Τ΄. [ οἷον 19 ΑἸοχ 

Αϑεῖ εἰ γρ ΕἸ: εειουῖ χαὶ, [ σὲ οπι Η. [ δρίσαι τὸ Τ. 18. 14. ὑπάρχει Τ' 

41Ὅ.} 15. λεκτέον ἀ44 41 ΑἸοχ εἰ γρ ΚΕ. 
10“ 
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ὅτι χαὶ ἀμφοῖν, οἷον τὸ ζῷον δίπον τῷ ζῴῳ καὶ τῷ δί- 
ποδι. χαὶ τοῦτο ἐπὶ μὲν τῶν ἀϊδίων χαὶ ἀνάγκη εἶναι, 

πρότερά γ᾽ ὄντα χαὶ μέρη τοῦ συνϑέτου. ἀλλὰ μὴν καὶ 
χωριςξώ, εἴπερ τὸ ἄνϑρωπος χωριςξόν" 1ὴ γὰρ ὀϑὲν ἢ ἄμφω. 

20 εἰ μὲν οὖν μηϑέν, ἐκ ἔξαι τὸ γένος παρὰ τὰ εἴδη" εἰ δ᾽ 

ἔσται, χαὶ ἡ διαφορά. εἶϑ᾽ ὅτι πρότερα τῷ εἶναι" ταῦτα 
δὲ οὐχ ἀνταναιρεῖται. ἔπειτα δὲ εἰ ἐξ ἰδεῶν αἱ ἰδέαι 
(ἀσυνϑετώτερα γὰρ τὰ ἐξ ὧν), ἔτι ἐπὶ πολλῶν δεήσει 
χἀκχεῖνα χατηγορεῖσϑαι ἐξ ὧν ἡ ἰδέα, οἷον τὸ ἕῷον χαὶ τὸ 

οὕ δίπον. εἰ δὲ μή, πῶς γνωρισϑησεται; ἔσται γὰρ ἰδέα τις 
ἣν ἀδύνατον ἐπὶ πλειόνων χατηγορῆσαι 1ὴ ἑνός. οὐ δοχξῖ 
δέ, ἀλλὰ πᾶσα ἰδέα εἶναι μεϑεχτή. ὥσπερ οὖν εἴρηται, 
λανϑάνει ὅτι ἀδύνατον ὁρίσασϑαι ἐν τοῖς ἀϊδίοις, μάλιστα 

δὲ ὅσα μοναχά, οἷον ἥλιος ἢ σελήνη. ὁ μόνον γὰρ δια- 
80 μαρτάνϑθσι τῷ προστιϑέναι τοιαῦτα ὧν ἀφαιρουμένων ἔτι 

ἔξαι ἥλιος, ὥσπερ τὸ περὶ γῆν ἰὸν 1) νυχτιχρυζές. ἂν γὰρ 
ςἢ ἢ ἀεὶ φανῇ, ὀχέτι ἔξαι ἥλιος" ἀλλ᾽ ἄτοπον εἰ μή" ὁ γὰρ 
ἥλιος ὀσίαν τινὰ σημαίνει. ἔτι ὅσα ἐπ’ ἄλλου ἐνδέχεται, 
οἷον ἐὰν ἕτερος γένηται τοιὅτος, δῆλον ὅτι ἥλιος ἔξαι. κου- 

1040) νὸς ἄρα ὁ λόγος. ἀλλ᾽ ἣν τῶν χαϑ' ἕκαξςα ὁ ἥλιος, ὥσπερ 

Κλέων ἢ «Φωχράτης, ἐπεὶ διὰ τί ὀδεὶς ὅρον ἐχφέρει αὐτῶν 

ἰδέας; γένοιτο γὰρ ἂν δῆλον πειρωμένων ὅτι ἀληϑὲς τὸ 

γῦν εἰρημένον. 
10 Φανερὸν δ᾽ ὅτι χαὶ τῶν δοχϑσῶν εἶναι ὀσιῶν αἱ πλεῖ- 

ςαι δυνάμεις εἰσί, τά τὲ μόρια τῶν ζῴων" οὐϑὲν γὰρ χϑε- 
χωρισμένον αὐτῶν ἐστίν" ὅταν δὲ χωρισϑῆῇ, καὶ τότε ὄντα 

ὡς ὕλη πάντα καὶ γῆ καὶ πῦρ καὶ ἀήο᾽ ὀϑὲν γὰρ αὐτῶν τ6ι 
ἕν ἐστιν, ἀλλ᾽ οἷον σωρὸς πρὶν ἢ περϑῇ καὶ γένηταί τι 

16. ὅτι καὶ] ὅτι τὸ “41ὅ. ] 1τ. καὶ ροβὲ ἀϊδίων οτὰ Εὖ. 1 ἀνάγκη γε εἰ- 

ναν ΕἼΤ. 1 18. συντεϑένιος 5. [ 19. εἰ γὰρ α. [ 21. διαφορά. εἶθ᾽ δτι] 

ἴονι. διαφορὰ ἔσται, ὃτι. [ 2. ἔπειτα δὲ εἰ] ἔτι ΑΙοχ, [οντ. σθοῖο. [ ἔπειτα 

ἔτι γρ Εἰ. ] δὲ οτὰ «4. 25. ἐδέα τις] ἡ ἐδέα τις αβ, αἰΐα άφα .} 26. κα- 

τηγχορεῖσϑαι Τ΄ [ “1. πᾶσιν δ. ΙΪ. 28. ἀδύνατόν ἐστιν ὁρίσασϑαι Εὐ ] 29. 

7] καὶ Τί, χαὶ ἡ α8. ] γὰρ} δὲ δὴ ΕΠ. 1.29. 80. ἁμαρτάνουσι ΕἸ εἰ ἴονι. 

ΑΙοχ. . 80. τὰ τοιαῦτα Τ΄ 31. περὶ] ὑπὸ Ηὖ. [ γήνιον νυχτικρυφές Τ', ] 

81. 82. ἂν γὰρ στῇ] ἂν γὰρ δὲ στὴ 7, ἄνδρες τῇ ἘΞ. 55. ἀεὶ Ηθῤο: ε6- 
του οἱ ὁ οπι. [ ἔσται οἵὰ 17. 

10400 “5. ὅρκον 8. [.δ. καὶ ἐκ τῶν 8. [ οὐσιῶν εἶναι ΕΤ' Α56] 48. ] 

8. Ροβδὲ πάντα Ἄοοιμιμὰ οὖ. 9. σωρὸς] ὁ ὀρρὸς γ9 Εὶ εἰ γρ ΑΙοχ εἰ οὐ, ὃ 

σωρὸς Α ΑἸΙοχ: οοίουι οὐ 86} σωρὸς. 
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- " ᾽ ͵ λ -" ς 

ἐξ αὐτῶν ἕν. μαλιξα δ᾽ ἄν τις τὰ τῶν ἐμψύχων ὑπο- 
΄ Η . - - ΄ » 

λάβοι μόρια καὶ τὰ τῆς ψυχῆς πάρεγγυς ἄμφω γίγνε- 
͵ . , Ν , -“ ) Α ᾿ 

σϑαι ὄντα χαὶ ἐντελεχείῳ χαὶ δυνάμει, τῷ ἀρχὰς ἔχειν 
- -Ψ Δ ᾿ --- ν᾿ 

χινήσεως ἀπό τινος ἐν ταῖς χαμπαῖς" διὸ ἔνια ἕῷα διαι- 
΄ --“- ΄ ν ΄ὔ ἴω ὁ 

ρόμενα ζῆ. ἀλλ᾽ ὅμως δυνάμει πάντ᾽ ἔξαι, ὅταν ἡ ἕν χαὶ 
Χ λ , ΄, ᾿ Ἁ “- 

συνεχὲς φύσει, ἀλλὰ μὴ βίᾳ 1 συμφύσει" τὸ γὰρ τοιοῦ- 
΄ ᾿ ν᾿ ᾿ ἢ “ “ . 

τὸν πήρωσις. ἐπεὶ δὲ τὸ ἕν λέγεται ὥσπερ καὶ τὸ ὄν, 
ν ἐ ᾽ , « - Α , Ν ν γι , γ Ἢ ““ ) - 

χαὶ ἡ ϑσία ἡ τϑ ἑνὸς μία χαὶ ὧν μία αριϑμῷ ἕν ἀοιϑμῷ, 
λ “ ΕΣ Δ δ ᾿ Ἃ ΄ ᾽ , “- - 

φανερὸν τι ὅτε τὸ ἕν ὅτε τὸ ὃν ἐνδέχεται ὁσίαν εἶναι τῶν 
΄ “ ),ς δ ᾿, ᾿ - Α 

πραγμάτων, ὥσπερ δὲ τὸ ςοιχείῳ εἶναι ἢ ἀρχῆ ἀλλὰ 
- - , Ἐν ") ΄. . » γ. 7, 

ζητϑμιεν τίς οὖν ἡ ἀρχή, ἵνα εἰς γνωριμώτερον ἀναγάγω- 
- “: Ὰ δὴ Χ ζ 

μὲν. μᾶλλον μὲν οὖν τούτων οὐσία τὸ ὃν χαὶ ἕν ἢ ἥ τε 
Ν ι τῷ ἣ ᾿ 5 ») τὰ 

ἀρχὴ καὶ τὸ ςοιχεῖον χαὶ τὸ αἴτιον, ὄπω δὲ ὀδὲ ταῦτα, 
᾽ " ᾿ ᾿ ν ᾿ « 

εἴπερ μηδ᾽ ἄλλο χοινὸν μηϑὲν ὁσία" ὀδενὶ γὰρ ὑπάρχει ἡ 
Χ - ΠΝ ,ὔ “; Χ 

ὁσία ἀλλ᾽ ἢ αὑτῇ τε χαὶ τῷ ἔχοντι αὐτήν, οὗ ἐςὶν ὀσία. 
Σ᾽ Ἁ - δ 5 Π ᾿ ᾿ “ 

ἔτι τὸ ἕν πολλαχῆ οὐχ ἂν εἴη ἅμα, τὸ δὲ κοινὸν ἅμα 
- « 7, ω “ νἴκο “ ᾽ ᾿ - ΄ 

πολλαχῇ ὑπάρχει. ὥστε δῆλον ὁτι οὐϑὲν τῶν χαϑόλου 
δ ν - ᾿ 2 ᾿ ᾽ ὑπάρχειν παρὰ τὰ χαϑ' ἕχαστα γωρίς. ἀλλ᾽ οἱ τὰ εἴδη 

΄ “ “Ὥ Ὶἧ , ᾿ 

λέγοντες τῇ μὲν ὀρϑῶς λέγουσι χωρίζοντες αὐτά, εἴπερ 
᾽ ’ ΕῚ , -Ὁ ᾿] } ) - “ Α ε ν τῳ τ 

οὐσίαι εἰσί, τῇ δ᾽ οὐκ ὀρϑῶς, ὅτι τὸ ἕν ἐπὶ πολλῶν εἶ- 
δὸς λέγϑθσιν. αἴτιον δ᾽ ὅτι οὐκ ἔχεσιν ἀποδᾶναι τίνες αἱ 

τὰ ε , ᾿ τΝ 
τοιαῦται οὐσίαι αἱ ἄφϑαρτοι παρὰ τὰς χαϑ' ἕχαστα καὶ 

᾽ - τι ᾽ λ - ΠῚ ΝΣ τ 

αἰσϑητάς. ποιοῦσιν οὖν τὰς αὐτὰς τῷ εἴδει τοῖς φϑαρτοῖς 
(ταύτας γὰρ ἴσμεν), αὐτοάνϑρωπον χαὶ αὐτοίππον, προςι- 

4 - ᾽ - λ ς τω , Ἃ πὰ ἃ 

τροϑέντες τοῖς αἰσϑητοῖς τὸ ῥῆμα τὸ αὐτό. χαίτοι χὰν εἰ “μὴ 
͵ Ἃ -ἥ “- Ἵ ῃ 

ἑωράχειμεν τὰ ἄστρα, οὐϑὲν ἂν ἧττον οἴμαι ἤσαν οὐσίαι 
ἷς πῇ 27 ͵ ν “- » Ἁ 

ἀΐδιοι παρ᾽ ἃς ἡμεῖς ἠδειμεν" ὥςε χαὶ νῦν εἰ μὴ ἔχοιμεν 
τίνες εἰσίν, ἀλλ᾽ εἶναί γέ τινας ἴσως ἀναγκαῖον. ὅτι μὲν 

Ψ ᾿ - , ͵, ᾿ , », κ ) 

οὖν οὔτε τῶν χαϑόλου λεγομένων ὀϑὲν ὁσία, ὀτ᾽ ἐςὶν ὁσία 
δδεμία ἐξ ἐσιῶν, δῆλον. 

15. ροβὲ ἢ «44 χαὶ Αεῦ. 1] 16. ἐπειδὴ δὲ Εὖ. [19. τῷ στοιχείῳ α8.] 
ἢ ἀρχὴ ΕἼΤα8. 1 “0. γνωριμώτερα δὲ, γνωριμωτέραν ΤΑ᾽α5. [ ἀνάγωμεν 

Ταβ. 1 28. οὐσίᾳ 80. ] 24. ἢ «44 ΑΗ. ] αὑτῇ] αὐτὴ Τα, αὐτὴ αὑτῇ 

ἴογι. ΑἸεχ. [ τε] γε α8.} 25. ἔτι] ἔτι εἰ 75. [ ἕν] ὃν “410 εἰ γρ ΑἸοαχ. [ἅμα] 

ἅμα πᾶσι α8. 26. ὥστε --- 1. ὑπάρχει οἵα Τ. 21. χωρίς οτα 4. | 
Ῥοβὲ χωρίς εοταπια οὖ. | 28. Ροϑβὶ λέγοντες αἠά εἰναι ΑὐἘϑον: εοιοτὶ οἱ ΑἸοχ 

οτα. 31. παρὰ] πρὸς Τ΄] 32. ποιοῦντες τὴς 4. 58. ταῦτα 5, τὰς αὖ- 

τὰς τὸ μὲν ὁ. ] ἴσμεν οτα 4. ] καὶ] τὸ δὲ 47. | 84. εἰ οτὰι Τ᾽. 
10414 τ. οὐδ᾽ Τ'΄ | οἶμαι ἧττον 5. 2. ἃ 45. εἴδημεν 1. 1 ἔχομεν ΕΊ᾽ 

ΑΙεχ. [ 8. γέ] τε 4, πὰ Τ΄. [ 5. οὐδὲ μία 8. [ ἐξ ἐνεργείᾳ οὐσιῶν ΔΑἸοχ, 
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1 Τί δὲ χρὴ λέγειν χαὶ ὁποῖόν τι τὴν οὐσίαν, πάλιν 
ἄλλην οἷον ἀρχὴν ποιησάμενοι λέγωμεν" ἴσως γὰρ ἐκ τό- 
των ἔξαν δῆλον χαὶ περὶ ἐχείνης τῆς ὁσίας ἥτις ἐςὶ χεχω- 

ρισμένη τῶν αἰσϑητῶν οὐσιῶν. ἐπεὶ οὖν ἡ ὁσία ἀρχὴ καὶ 
10 αἰτία τις ἐστίν, ἐντεῦϑεν μετιτέον. ζητεῖται δὲ τὸ διὰ τί 

ἀεὶ οὕτως, διὰ τί ἄλλο ἄλλῳ τινὶ ὑπάρχει. τὸ γὰρ ζη- 

τεῖν διὰ τί ὁ μϑσιχὸς ἄνϑρωπος ἄνϑρωπος μουσικός ἐστιν, 

ἤτοι ἐστὶ τὸ εἰρημένον ζητεῖν διὰ τί ὁ ἄνϑρωπος μουσικός 
ἐςιν, ἢ ἄλλο. τὸ μὲν ἂν διὰ τί αὐτό ἐςξιν αὐτό, ὀϑέν ἐςι 

15 ζητεῖν. δεῖ γὰρ τὸ ὅτι χαὶ τὸ εἶναι ὑπάρχειν δῆλα ὄντα, 
λέγω δ᾽ οἷον ὅτι ἡ σελήνη ἐχλείπεις. αὐτὸ δὲ ὅτι αὐτό, 
εἷς λόγος καὶ μία αἰτία ἐπὶ πάντων, διὰ τί ὁ ἄνϑρωπος 

ἄνϑοωπος 1) ὁ μϑσιχὸς μϑσιχός" πλὴν εἴ τις λέγοι ὅτι ἀδιαί- 
ρεξτον πρὸς αὑτὸ ἕχαξον" τῶτο δ᾽ ἣν τὸ ἑνὶ εἶναι. ἀλλὰ τὅτο 

20 χοινόν τὸ χατὰ πάντων χαὶ σύντομον. ζητήσειε δ᾽ ἄν τις 

διὰ τί ὁ ἄνϑρωπός ἐστι ζῷον τοιονδί. τοῦτο μὲν τοίνυν 

δῆλον ὅτι ὁ ζητεῖ διὰ τί ὅς ἐςξιν ἄνϑρωπος ἀνϑρωπός ἐειν. 
τὶ ἄρα χατά τινος ζητεῖ διὰ τί ὑπάρχει" ὅτι δ᾽ ὑπάρχει, 
δεῖ δῆλον εἶναι" εἰ γὰρ μὴ ὅτως, ὀϑὲν ζητεῖ. οἷον διὰ τί 

Ὡὅ βροντῷ; διὰ τί ψόφος γίγνεται ἐν τοῖς νέφεσιν" ἄλλο γὰρ 
οὕτως κατ᾽ ἄλλε ἐςὶ τὸ ζητόμενον. χαὶ διὰ τί ταδί, οἷον 168 
πλίνϑοι καὶ λίϑοι, οἰκία ἐςίν; φανερὸν τοίνυν ὅτι ζητεῖ τὸ 

αἴτιον" τοῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ τί ἣν εἶναι, ὡς εἰπεῖν λογικῶς. ὃ 

ἐπ᾿ ἐνίων μέν ἐςι τίνος ἕνεκα, οἷον ἴσως ἐπ᾽ οἰχίας ἢ κλί- 

80 γῆς, ἐπ᾽ ἐνίων δὲ τί ἐκίνησε πρῶτον" αἴτιον γὰρ καὶ τὅτο. 
ἀλλὰ τὸ μὲν τοιὅτον αἴτιον ἐπὶ τῷ γίνεσϑαι ζητεῖται καὶ 
φϑείρεσϑαι, ϑάτερον δὲ χαὶ ἐπὶ τὸ εἶναι. λανϑάνει δὲ μά- 
λιστα τὸ ζητούμενον ἐν τοῖς μὴ χαταλλήλως λεγομένοις. 

- 1. οἷον οτὰ Κ, 1 λέγομεν δ. 9. οὐσία καὶ ἀρχὴ καὶ Ηδ. 1 11. ἀεὶ 

οἷ «ἦδς εἰ ἴοτι. ΑΙοχ. [ ἀλλο] ἀλλο τι ΕἼΤ. 1 12. διὰ] καὶ διὰ Τ΄  μου- 

σιχὸς αἀνϑρωπός ἐστιν ΕΝ, μουσικὸς ἔστιν ἀνϑ. α8. | 15. τὸ ὄντι ὦ, τὸ 

ὧν τι 8. 16. αὐτοῦ δὲ ΕΝ ΤΊαΞ. 1] αὐτοῦ 5. 11. αἰτία οἵα ἘΣ} δα 8 

μουσικὸς οχτὰ Αι 19. αὐτὸ ἀ86. [ ἑνὶ] ἕν ΕΒ ΤαΒβ. 1 20. καὶ τὸ σύντο- 

μον Ταβ.} 21. ὃ οτὰ «19. τοίνυν} οὖν α8.} 22. διὼ τί οτὰ .1Ὁ.} ὃς ἐστιν] 

ὅστις Τ'΄ | 28. τὶ] τὸ Κ. Ι 25. διὰ τέ ψ. 19 ΑἸοχ, διότι ἐαβον. | 26. τοδὲ 

Αι [1 .21τ. λίϑοι καὶ πλίνϑοι 4. 1. 28. τοῦτο -- λογικῶς ΑΙοχ 5ρατία 6556 

εοπβοῖ. | 8] ἢ δ. | 29. ἐστι τὸ τίνος ἴοντι. ΑΙοχ. [. 82. τοῦ τί εἰναι 1) 

898. τὸ] τί ἐστι τὸ Ηὐ.] μὴ καταλλ.} μὴ κατ᾽ ἄλλων ΕΒΓΙ εἰ γρ Ε, μὴ 

κατ᾿ ἀλλήλων (8, κατ΄ ἀλλήλων γρ ΔΙοχ. 
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οἷον ἄνϑρωπος τί ἐστι ζητεῖται διὰ τὸ ἁπλῶς λέγεσϑαι, 10410 

ἀλλὰ μὴ διορίζειν ὅτι τάδε [ἢ] τόδε. ἀλλὰ δεῖ διαρϑρώ- 

σαντας ζητεῖν" εἰ δὲ μή, κοινὸν τῇ μηϑὲν ζητεῖν χαὶ τοῦ 

ζητεῖν τι γίγνεται. ἐπεὶ δὲ δεῖ ἔχειν τὸ χαὶ ὑπάρχειν τὸ 
εἶναι, δῆλον δὴ ὅτι τὴν ὕλην ζητεῖ ταδὶ διὰ τί ἐςξιν" οἷον ὅ 
οἰκία ταδὶ διὰ τί; ὅτι ὑπάρχει ταδί, ὃ ἦν οἰκίᾳ εἶναι. καὶ 
ἄνθρωπος τοδί, ἢ τὸ σῶμα τοῦτο τοδὶ ἔχον. ὥστε τὸ αἴτιον 
ζητεῖται τῆς ὕλης" ττο δ᾽ ἐςξὶ τὸ εἶδος ᾧ τί ἐςιν" τοῦτο 
δ᾽ ἡ σία. φανερὸν τοίνυν ὅτι ἐπὶ τῶν ἁπλῶν ὁκ ἔςι ζήτη- 
σις ὀδὲ δίδαξις, ἀλλ᾽ ἕτερος τρόπος τῆς ζητήσεως τῶν τοιδ- 10 

των. ἐπεὶ δὲ τὸ ἔχ τινος σύνϑετον ὅτως ὡς: ἕν εἶναι τὸ πᾶν, 
ἀλλὰ μὴ ὡς σωρὸς ἀλλ᾽ ὡς ἡ συλλαβή --- ἡ δὲ συλλαβὴ 
οὐχ ἔστι τὰ εοιχεῖα, ὀδὲ τὸ βια ταὐτὸ τῷ β χαὶ α, ἐδ᾽ 
ε δ - ᾿ - ͵ λ λ Χ 2, , 
ἡ σαρξ πῦρ χαὶ γῆ᾽ διαλυϑέντων γὰρ τὰ μὲν ὀκέτι ἐςίν, 

- ν Ἀ - "ὕὔ Χ 
οἷον ἡ σαρξ χαὶ ἡ συλλαβή, τὰ δὲ στοιχεῖα ἔςι, χαὶ τὸ 1ὕ 

“ Ν - ᾽ Ε « ΄ 

πῦο χαὶ ἡ γῆ. ἔςξιν ἄρα τι ἡ συλλαβή, ὁ μόνον τὰ ςοι- 
ἸΞῚ Χ “- Ν 2 7 ἥ ν - Ν . 

χεῖα τὸ φωνὴῆδξν χαὶ ἄφωνον, ἀλλὰ καὶ ἕτερόν τι καὶ ἡ 
ι ᾽ ,ὕ - Υ - Ν " ᾿ κ 

σὰρξ οὐ μόνον πῦρ χαὶ γῆ ἢ τὸ ϑερμὸν καὶ ψυχρόν, 
" . -“ " ψ ’, ) ἐ » ἊΝ 

τ1ϑ4ἀλλὰ καὶ ἕτερόν τι. εἰ τοίνυν ἀνάγχη κἀχεῖνο ἢ) ςοιχεῖον 
ἍἋ “ἡ ᾽ - ) "΄ 

ἢ ἐχ ςοιχείων εἶναι, εἰ μὲν ςοιχεῖον, πάλιν ὁ αὐτὸς ἔξαι 20 
΄, ͵ ᾿ ΗΝ . . - "ὔ ε ᾿ δ Η 

λόγος" ἐκ τότϑ γὰρ χαὶ πυρὸς χαὶ γῆς ἔξται ἡ σαρἕὲ καὶ 
»ἢ " “ ) Ε ν -- ᾽ Δ , 

ἔτι ἄλλου, ὡστ εἰς ἄπειρον βαδιεῖται" εἰ δ᾽ ἐκ στοιχείου, 
- [χὰ ᾿ ᾽ ᾿ ᾿) -ὉὩ ᾽ ᾽, 

δῆλον ὅτι οὐχ ἑνὸς ἀλλὰ πλειόνων, 1) ἐκεῖνο αὐτὸ ἔσται, 
“ , 4 ΄, . . - 2 κ᾿ . - 
ὥςξ πάλιν ἐπὶ τότϑ τὸν αὐτὸν ἐρθμεν λόγον χαὶ ἐπὶ τῆς 

ν 

1041} 1. τί] ἴοτε. βου ϊβοπάιπη διὰ τέ εὔτω γο Ε. Ι ροϑὲ ζητεύται αὐὰ 

καὶ φϑείρεσϑαι, ϑάτερον δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ εἶναι δ. 2. ἢ οχὰ “419 ΑἸοχ. [ 2. 3. 

διορϑώσαντας ΕἼΤΑ. } 3. 4. καὶ τοῦ ζητεῖν τι ὁπ “4. [ 5. δὴ οτὰ δ΄. ] ζητῶ 

Τ΄ 1 ταδὶ ἄς οοπίδοιατα 4141, (ον. οαστὰ ΑΙοχ. [6. ταῦδὲ οπι “4ὅ. [ διὰ τί; 

ὅτι] διότι Αὐς. [ ταδὶ ὑπάρχει ὃ α8. [ ταδί οτὰ 6. [ ὃ ἦν οπι «δ. [ τ. τοδί, 

ἢ «41Ὁ ΑἸοχ ἐ, δόέ, ἢ αϑοὐ. | τοῦτο οἱ 4. | τοδὶ] [οτι. ὡδὲ βευθοπμάπιμ ὁδί 

οασὰ ΑἸοχ. [. 8. εἶδος ὃ ᾧ τί α8.} 9. φανερὸν --- 10. δίδαξϑις οὐχ 5. 9. ἔστι 

τις α8. 11. τὸ] τῶν Η .] οὕτως ἐστὶν ΑΙεκ. ὡς τὸ Κ΄, ςε4 ὥστε ΑἸοκ. | 

12. ἀλλὰ μὴ] ἂν μὴ 41, πον 68: ὁ. 1 νοϑὲ ἡ συλλαβή εοταπια εὖ. [ δὲ τε 
Αὐ 1 18. ἔσται ΑὉ. 1 οὐδὲ ταὐτὸ τὸ β καὶ α Τίαδε, οὐδὲ τῶ βα αὐτὸ 

τῶ Β καὶ α ΑΗ. | 14. ἦ οῃχ ΚΑ. | σὰρξ καὶ πῦρ (8. | χαὶ οὐ 7. | τὸ 

Αι} ἔσται Τ΄ ] 15. ἡ ροϑβὶ καὶ οἵα Τ'. τὰ -- 16. συλλαβή οι 8. καὶ 

Δηΐο τὸ οὐχ ἐα8. 16. ἄρα τι ἣ συλλαβὴ] δὲ τῆς: συλλαβῆς Αὐηθς. 11. 

καὶ ἢ -- 19. τὸ οτὰ 7΄. [ 19. εἰ] ἔτι Κ΄ εἰ ἔονε. ΑἸοχ. [.20..21. λόγος ἔσται ἢ 

5 ΊΑΚ. 1 “5. ἔτι ἀλλὰ Τ' εἴ τι ἄλλο 41, εἴ τινος ἀλλου ἴονι. ΔΙοχ. [ στοι-- 

χείων ΗΡ ΑἸοχ. 1.24. τούτου] γε Τ'΄ 1 λόγον ἐροῦμεν Τ' 
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σαρχὸς ἢ συλλαβῆς. δόξεις δ᾽ ἄν εἶναί τι τοῦτο χαὶ οὐ 
στοιχεῖον, χαὶ αἴτιόν γε τῷ εἶναι τοδὶ μὲν σάρχα τοδὶ δὲ 
συλλαβήν. ὁμοίως δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ὀσία δ᾽ ἑχάς8 
μὲν τοῦτο" τὅτο γὰρ αἴτιον πρῶτον τῇ εἶναι. ἐπεὶ δ᾽ ἔνια 
οὐχ ἐσίαι τῶν πραγμάτων, ἀλλ᾽ ὅσαι ὀσίαι χατὰ φύσιν 
καὶ φύσει συνεξήχασι, φανείη ἂν καὶ αὕτη ἡ φύσις ὀσία, 
ἤ ἐςιν ὁ ςοιχεῖον ἀλλ᾽ ἀρχή. ςοιχεῖον δ᾽ ἐςὶν εἰς ὃ διαι- 
ρεῖται ἐνυπάρχον ὡς ὕλην, οἷον τῆς συλλαβῆς τὸ α καὶ 
τὸ β. 

Π. 
Ἂχ δὴ τῶν εἰρημένων συλλογίσασθαι δεῖ, χαὶ συνα- 

γαγόντας τὸ χεφάλαιον τέλος ἐπιϑεῖναι. εἴρηται δὴ ὅτι 
τῶν ὁσιῶν ζητεῖται τὰ αἴτια χαὶ αἱ ἀρχαὶ χαὶ τὰ στου- 
χεῖα. οὐσίαι δὲ αἱ μὲν ὁμολογόμεναί εἰσιν ὑπὸ πάντων, 
περὶ δὲ ἐνίων ἰδίᾳ τινὲς ἀπεφήναντο. ὁμολογούμεναι μὲν 
αἱ φυσικαί, οἷον πῦρ γῆ ὕδωρ ἀὴρ καὶ τάλλα τὰ ἁπλᾶ 
σώματα, ἔπειτα τὰ φυτὰ χκαὶ τὰ μόρια αὐτῶν, καὶ τὰ 

ζῷα χαὶ τὰ μόρια τῶν ζῴων, χαὶ τέλος ὁ ὀρανὸς χαὶ τὰ 

μόρια τῇ ὄὀρανδ' ἰδίᾳ δέ τινες ὁσίας λέγδσιν εἶναι τά τ᾽ 16 
εἴδη καὶ τὰ μαϑηματιχά. ἄλλας δὲ δὴ συμβαίνει ἐκ τῶν 
λόγων ἐσίας εἶναι, τὸ τί ἣν εἶναι χαὶ τὸ ὑποχείμενον. ἔτι 
ἄλλως τὸ γένος μᾶλλον τῶν εἰδῶν χαὶ τὸ χαϑόλου τῶν 
χαϑ' ἕχαστα. τῷ δὲ χαϑόλου χαὶ τῷ γένει χαὶ αἱ ἰδέαι 

συνάπτϑσιν" χατὰ τὸν αὐτὸν γὰρ λόγον ὁσίαι δοκῦσιν εἶναι. 
ἐπεὶ δὲ τὸ τί ἣν εἶναι ὁσία, τότε δὲ λόγος ὁ ὁρισμός, διὰ 
τὅτο περὶ ὁρισμι χαὶ περὶ τὰ χαϑ' αὑτὸ διώριςαι. ἐπεὶ δὲ 
ὁ ὁρισμὸς λόγος, ὁ δὲ λόγος μέρη ἔχει, ἀναγχαῖον καὶ 
περὶ μέρες ἣν ἰδεῖν, ποῖα τῆς ὁσίας μέρη καὶ ποῖα ὃ, καὶ 

25. δ᾽ οὐχ “44Ὅ. τοιοῦτο δ ΤΊα8. Ἷ 26. γε τοὶ ] 864 ἱ. [ τουδὲ --- τουδὲ Α΄. 

21. ἕχαστον 565. 1 28. τοῦ εἶναι πρῶτον 4456. 59. ὅσαι] αἱ Αδ.} 429. 30. 

χατὰ φύσιν καὶ οτὰ Α4Ὁ. [. 30. καὶ φύσει οτὰ 5. 1 ἀν} γὰρ ἂν τισν 5, ἄν 

τισι ΕἼΤ Ἰ΄α8. [ καὶ] ὅτι 41 οἱ ἴοτι. ΑἸοχ, οἵὰ Εἰ. [ 38. τὸ οἵὰ “Ὁ. 

1042 3. συλλογίζεσϑαι ΕΒΊΎΤΑΒ. [ 3. 4. συναγαγόντα «4Ὁ, συνάγοντας 

ΕΔ. 4. γ0 δὲ Ε.} τ. ἰδίων ἴδιά Τ.] 8. ἀὴρ οἵα 7 α8. [ 9. καὶ ροβϑὲ φυτὰ 

ομὰ 7΄. [ 10. ὃ οπι “47ὅ, [ 11. δέ] τε 4. 15. δεῖ συμβαίνειν Τ΄. 1 1τ. ἴονι. 

ὃ λόγος ὁρισμὸς ες. ΑΙοχ. | 20. μέρους] μερῶν ΑἸοχ, Τουῖ. σεοῖο. [ 20. 21. χκαὲ 

εἰ -- ὁρισμοῦ ] ΑἸΙοχ ρΡ. 514, 18. νἱάοιαν Ἰορῖσδα καὶ εἰ ταὐτὰ τοῦ ὁρισμοῦ καὶ 

τοῦ ὡρισμένου, φαοά ποϑοῖο ἂπ ργδοίογεπάιιπι 51. 
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εἰ ταῦτα, χαὶ τῷ ὁρισμᾶ. ἔτι τοίνυν οὔτε τὸ καϑόλε ὁσία 
οὔτε τὸ γένος. περὶ δὲ τῶν ἰδεῶν καὶ τῶν μαϑηματιχῶν 
ὕςερον σχεπτέον" παρὰ γὰρ τὰς αἰσϑητὰς οὐσίας ταύτας 

λέγεσέ τινες εἶναι. νῦν δὲ περὶ τῶν ὁμολογϑμένων οὐσιῶν 
ἐπέλθωμεν. αὗται δ᾽ εἰσὶν αἱ αἰσϑηταί" αἱ δ᾽ αἰσϑηταὶ 20 
οὐσίαι πᾶσαι ὕλην ἔχουσιν. ἔτι δ᾽ ὁσία τὸ ὑποχείμενον, 
ἄλλως μὲν ἡ ὕλη (ὕλην δὲ λέγω ἣ μὴ τόδε τι οὖσα 
ἐνεργείῳ δυνάμει ἐστὶ τόδε τι), ἄλλως δ᾽ ὁ λόγος χαὶ ἡ 
μορφή, ὃ τόδε τι ὃν τῷ λόγῳ χωριςόν ἐςιν" τρίτον δὲ τὸ 
κ τούτων, οὗ γένεσις μόνου χαὶ φϑορά ἐςι, καὶ χωριςὸν 30 
ἁπλῶς" τῶν γὰρ χατὰ τὸν λόγον ἐσιῶν αἱ μὲν αἱ δ᾽ οὔ. 
ὅτι δ᾽ ἐςὶν οὐσία καὶ ἡ ὕλη, δῆλον" ἐν πάσαις γὰρ ταῖς 
ἀντιχειμέναις μεταβολαῖς ἔστι τι τὸ ὑποχείμενον ταῖς με- 
ταβολαῖς, οἷον χατὰ τόπον τὸ νῦν μὲν ἐνταῦϑα, πάλιν δ᾽ 
ἄλλοθι, χαὶ χατ᾽ αὔξησιν ὃ νῦν μὲν τηλιχόνδε, πάλιν δ᾽ 535 
ἔλαττον ἢ μεῖζον, καὶ χατ᾽ ἀλλοίωσιν ὃ νῦν μὲν ὑγιές, 

ιοοπάλιν δὲ χάμνον" ὁμοίως δὲ χαὶ κατ᾽ ὁσίαν ὃ νῦν μὲν ἐν 10420 
γενέσει, πάλιν δ᾽ ἐν φϑορῷᾷ, καὶ νῦν μὲν ὑποχείμενον ὡς 
τόδε τι, πάλιν δ᾽ ὑποχείμενον ὡς χατὰ ςέρησιν. καὶ ἀκο- 
λοϑσι δὴ ταύτῃ αἱ ἄλλαι μεταβολαί. τῶν δ᾽ ἄλλων ἢ 
μιᾷ ἢ δυοῖν αὕτη οὐκ ἀκολουθεῖ" οὐ γὰρ ἀνάγκη, εἴ τι ὅ 

ὕλην ἔχει τοπιχήν, τᾶτο καὶ γεννητὴν καὶ φϑαρτὴν ἔχειν. 
τίς μὲν οὖν διαφορὰ τοῦ ἁπλῶς γίγνεσϑαι καὶ μιὶ ἁπλῶς, 
ἐν τοῖς φυσιχοῖς εἴρηται. 

2 ἸἨἘἘΡπεὶ δ᾽ ἡ μὲν ὡς ὑποχειμένη χαὶ ὡς ὕλη ὀσία ὁμο- 
λογεῖται, αὕτη δ᾽ ἐςὶν ἡ δυνάμει, λοιπὸν τὴν ὡς ἐνέργειαν 10 

οὐσίαν τῶν αἰσϑητῶν εἰπεῖν τίς “ἐξιν. Δημόχριτος μὲν οὖν 

τρεῖς διαφορὰς ἔοικεν οἰομένῳ εἶναι" τὸ μὲν γὰρ ὑποχεί- 
μενον σῶμα τὴν ἵλην ἕν καὶ ταὐτόν, διαφέρειν δὲ ἢ 

21. τοῦ] εἰ τοῦ δ. ὡρισμένου δ΄ οἱ γρ ΕἸ. [ Ροβϑὲ δρισμοῦ «44 δεῖ α8, 
6886 ορογίοί ἐ. 1 32. τῶν ροβὶ δὲ οι “476. ] 28. περὶ 48. [ ταῦτα 8. [ 24. 

νῦν --- 25. αἰσϑηταί οπι ΕἼ. [ 25. αἱ αἰσϑηταὶ δὲ 5. [ 26. οὖσαι 4. 

ἔστιν οὐσίαν δ' ροβῖ ἰαουυπάπμα {Πουάσιπη φαδίίπον. Ἰάοπα ἃ 44}: αἱ δὲ αἰσϑη-- 

ταὶ οὐσίαι πᾶσαι ὕλην ἔχουσιν. 1] τὰ ὑποκείμενα γ0Ε} α8. ] 21. ἄλλως δ᾽ 

ὃ λόγος εἰ δηΐε εἰ ροβὲ ραγεηι μοϑῖη μαρὸπὲ ἐα8 οἱ ἴογι. ΑἸοχ. [2] εἰ Τ. | 

28. τὸ ὁπχὰ ΑἸοχ. [ 29. ὃ οἷὰ ΑΙ. 1 32. καὶ οπι 48. ΙΪ ἡ οτὰ Ε-. [ 85. πηλι- 

κόνδὲ ΤΑ, πηλίχον 5480. 

1042 5. μὲν «44 Κ᾽ ΔΙεχ. [ 4. ταῦτα Τ'. [ 5. δυσὶν δ, Τ' ΔΙοχ α8. [ 6. ἔχει 
ὕλην ΕΒΓαΞ. 1 ἔχει Τ. [ 1. καὶ τοῦ μὴ ΔΙοαχ. | 9. δ᾽ ἡ] δὴ ΔΙοχ, [ 9. 10. 

ὁμολογεῖται εἶναι οὐσία ΑἸΙοκ. [ το. ἐνεργείω 4", ἐνεργείᾳ. ΑΙεχ, ἴονε, τθοίο. 
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ὁυσμῷ, ὅ ἐςι σχῆμα, ἢ τροπῇ, ὅ ἐςι ϑέσις, ἢ διαϑιγῇ, ὅ 
15 ἐστι τάξις. φαίνονται δὲ πολλαὶ διαφοραὶ ὅσαι, οἷον τὰ 

μὲν συνϑέσει λέγεται τῆς ὕλης, ὥσπερ ὅσα χράσει χαϑά- 
περ μελίχρατον, τὰ δὲ δεσμῷ οἷον φάχελος, τὰ δὲ κόλλῃ 
οἷον βιβλίον, τὰ δὲ γόμφῳ οἷον χιβώτιον, τὰ δὲ πλείοσι 
τότων, τὰ δὲ ϑέσει οἷον οὐδὸς καὶ ὑπέρϑυρον (ταῦτα γὰρ 

0 τῷ χεῖσϑαί πως διαφέρει), τὰ δὲ χρόνῳ οἷον δεῖπνον καὶ 
ἄριστον, τὰ δὲ τόπῳ οἷον τὰ πνεύματα, τὰ δὲ τοῖς τῶν 
αἰσϑητῶν πάϑεσιν οἷον σχληρότητι χαὶ μαλαχότητι χαὶ 

πυχνότητι χαὶ μανότητι χαὶ ξηοότητι χαὶ ὑγρότητι" χαὶ 
τὰ μὲν ἐνίοις τούτων τὰ δὲ πᾶσι τούτοις, χαὶ ὅλως τὰ 

95 μὲν ὑπεροχῇ τὰ δὲ ἐλλείψει. ὥςε δῆλον ὅτι χαὶ τὸ ἔξι 
τοσαυταχῶς λέγεται" ὁδὸς γάρ ἐςξιν ὅτι ὅτως χεῖται, καὶ 

τὸ εἶναι τὸ ὅτως αὐτὸ χεῖσϑαι σημαίνει, καὶ τὸ χρυ- 
στάλλῳ εἶναι. τὸ οὕτω πεπυχνῶσϑαι. ἐνίων δὲ τὸ εἶναι χαὶ 

πᾶσι τὅτοις ὁρισϑήσεται, τῷ τὰ μὲν μεμῖχϑαι, τὰ δὲ κξδ-ιοτ 
80 χρᾶσϑαι, τὰ δὲ δεδέσϑαι, τὰ δὲ πεπυχνῶσϑαι, τὰ δὲ ταῖς 

ἄλλαις διαφοραῖς χεγρῆσϑαι, ὥσπερ ἢ χεὶρ ἢ πός. λη- 

πτέα ὃν τὰ γένη τῶν διαφορῶν" αὗται γὰρ ἀρχαὶ ἔσον- 

ται τῷ εἶναι, οἷον τὰ τῷ μᾶλλον χαὶ ἧττον ἢ πυχνῷ χαὶ 
μανῷ χαὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τοιούτοις. πάντα γὰρ ταῦτα 

86 ὑπεροχὴ χαὶ ἔλλειψίς ἐξιν. εἰ δέ τι σχήματι ἢ λειότητι 
χαὶ τραχύτητι, πάντα εὐϑεῖ χαὶ χαμπύλῳ. τοῖς δὲ τὸ 

1048α εἶναι τὸ μειμῖχϑαι ἔσται, ἀντιχειμένως δὲ τὸ μὴ εἶναι. 
φανερὸν δὴ ἐκ τούτων ὅτι εἴπερ ἡ οὐσία αἰτία τοῦ εἶναι 
ἕχαςον, ὅτι ἐν τότοις ζητητέον τί τὸ αἴτιον τῇ εἶναι τότων 

ἕχαξον. ὀσία μὲν ὃν ὀϑὲν τότων ὁδὲ συνδυαζόμενον, ὅμως 

ὅ δὲ τὸ ἀνάλογον ἐν ἑχάξτῳ" καὶ ὡς ἐν ταῖς ὁσίαις τὸ τῆς 

ὕλης χατηγορόμενον αὐτὴ ἡ ἐνέργεια, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 

ὁρισμοῖς μάλιστα. οἷον εἰ οὐδὸν δέοι ὁρίσασθαι, ξύλον ἢ 
λίϑον ὡδὶ χείμενον ἐρϑμεν, καὶ οἰχίαν πλίνϑος χαὶ ξύλα ὡδὲ 
κείμενα (ἢ ἔτι καὶ τὸ ὧ ἕνεχα ἐπ᾽ ἐνίων ἐςίν), εἰ δὲ κρύξαλ- 

16. ὥσπερ οτὰ 41. ] 18. τὰ δὲ γ. ο. κ' ἀπῖε 11. τὰ δὲ δ. Ροη 148. ] 

δὲ ἐν πλείοσι 4}. 1. 28. μανότητι] ἀραιότητι ΑὉ,, 25. ἔστι] ἔχειν ΤῊ] 

21. τὸ οὕτως αὐτὸ] ἴοτι. αὐτῷ τὸ οὕτω εἴ. ΑἸοχ Ρ. 518, 3. τὰν» κρυ- 

στάλλῳ 5ετ. ο. ΑΙοχ, κρύσταλλον αἰξβοῦ. [ 25. τὸ εἶναι] τὸ εἶδος 416. 81. ἢ 

ἀηΐο χεὶρ Οἵὰ Αὐὶ, νοὶ οποϊττοπάστη. νὸ] ἴπ ἢ τυσπίαπάτπτ νἱάδίιν. [ 31. 82. 

ληπτέον Εἰ. 32. ἀρχαὶ οπι Τ΄. ] 85. ὑπεροχὴ καὶ ἐλλείψει 42, 

104384« 1. τὸ μὴ] τῷ εἶναι τὸ μὴ Το} “. δὲ ὅ.8. 9. ἀμΐὸ ἢ δὲ ροβὶ 

ἐστίν μαποίαμα ὃ, ραγεμίμοϑὶ ἱποϊαπιηι ἐο, Ἰάθπι βἰσπιέοαι ΑἸοχ. 1 ἔτι [ ὅτι Τ᾽. 
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λον, ὕδωρ πεπηγὸς ἢ πεπυχνωμένον ὡδί" συμφωνία δὲ ὀξέος 1ὸ 

χαὶ βαρέος μῖξις τοιαδί" τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον χαὶ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων. φανερὸν δὴ ἐκ τότων ὅτι ἡ ἐνέργεια ἄλλη ἄλλης 
ὕλης χαὶ ὃ λόγος" τῶν μὲν γὰρ ἡ σύνϑεσις, τῶν δ᾽ ἡ μῖξις, 
τῶν δ᾽ ἄλλο τι τῶν εἰρημένων. διὸ τῶν ὁριζομένων οἱ μὲν 
λέγοντες τί ἐςιν οἰχία, ὅτι λίϑοι πλίνϑοι ξύλα, τὴν δυνάμει 15 

οἰχίαν λέγθσιν, ὕλη γὰρ ταῦτα᾽ οἱ δὲ ἀγγεῖον σχεπαςιχὸν 
σωμάτων χαὶ χρημάτων, ἤ τι καὶ ἄλλο τοιὅτον προσϑέντες, 
τὴν ἐνέργειαν λέγϑσιν" οἱ δ᾽ ἄμφω ταῦτα συντιϑέντες τὴν τρί- 
τὴν χαὶ τὴν ἐκ τότων ὁσίαν. ἔοιχε γὰρ ὁ μὲν διὰ τῶν δια- 

τϑϑφρορῶν λύγος τῷ εἴδος χαὶ τῆς ἐνεργείας εἶναι, ὃ δ᾽ ἐκ τῶν 20 
ἐνυπαρχόντων τῆς ὕλης μᾶλλον. ὁμοίως δὲ καὶ οἵθς ζΙρχύ- 

τας ἀπεδέχετο ὅρδς" τῇ συνάμφω γάρ εἰσιν. οἷον τί ἐξι νη- 
γεμία; ἠρεμία ἐν πλήϑει ἀέρος" ὕλη μὲν ὁ ἀήρ, ἐνέργεια 
δὲ χαὶ ὁσία ἡ ἠρεμία. τί ἐξι γαλήνη; ὁμαλότης ϑαλάττης" “ 

τὸ μὲν ὑποχείμενον ὡς ὕλη ἡ ϑάλαττα, ἡ δ᾽ ἐνέργεια χαὶ 30 

ἡ μορφὴ ἡ ὁμαλότης. φανερὸν δὴ ἐκ τῶν εἰρημένων τίς 
ἡ αἰσϑητὴ οὐσία ἐςὶ καὶ πῶς" ἡ μὲν γὰρ ὡς ὕλη, ἡ δ᾽ 
ὡς μορφὴ καὶ ἐνέργεια" ἡ δὲ τρίτη ἡ ἐκ τότων. 

9. 4ε δὲ μὴ ἀγνοεῖν ὅτι ἐνίοτε λανϑάνει πότερον σῆη- 
μαίνενι τὸ ὄνομα τὴν σύνϑετον οὐσίαν 1) τὴν ἐνέργειαν χαὶ 30 
τὴν μορφήν, οἷον ἡ οἰκία πότερον σημεῖον τοῦ κοινοῦ ὅτι 

σχέπασμα ἐκ πλίνϑων χαὶ λίϑων ὡδὶ χειμένων, ἢ τῆς ἐνερ- 

γείας καὶ τοῦ εἴδος ὅτι σχέπασμα, χαὶ γραμμὴ πότερον 

δυὰς ἐν μήκει ἢ ὅτι δυάς, χαὶ ζῷον πότερον ψυχὴ" ἐν 

σώματι ἢ ψυχή" αὕτη γὰρ οὐσία χαὶ ἐνέργεια σώματός 85 
τινος. εἴη δ᾽ ἂν χαὶ ἐπ᾽ ἀμφοτέροις τὸ ζῷον, οὐχ ὡς ἑνὶ 
λόγῳ λεγόμενον ἀλλ᾽ ὡς πρὸς ἕν. ἀλλὰ ταῦτα πρὸς μέν 
τι ἄλλο διαφέρει, πρὸς δὲ τὴν ζήτησιν τῆς οὐσίας τῆς 
αἰσϑητῆς οὐϑέν" τὸ γὰρ τί ἣν εἶναι τῷ εἴδει καὶ τῇ ἐνερ- 1048 
γείῳ ὑπάρχει. ψυχὴ μὲν γὰρ καὶ ψυχῆ εἶναι ταὐτόν, 

16. τὴ ΕΤΑὄς.} ττ. χρημάτων καὶ σωμάτων ΕΙ ΤΊα8. 1 καὶ οτὰ Εἰ 45]. } 
προστιϑέντες Τ΄. [ 18. ἐνέργειαν εοὐᾷ. ΑἸοχ ἐα80, ἐνεργείῳ ὃ. 1] τιϑέντες Εἰ ’ 

δα8. [.18.19. πρώτην Τ' 19. διὰ] δὴ Τ'΄ [.21. ὑπαρχόντων Τ΄ | οὺς Ε5α5.] 

28. ῬΡοβὲ μὲν «44 γὰρ 41 ΑἸεχ ἐού. Ι 24. ϑαλάσσης 2. 26. ἡ αἰνιπηχιο 

οτὰ «46, Ῥυϊα5. ὁπ 6. | δὲ α8. [ 28. καὶ 5ΟΥΡ5Ι δοουῖι5. ΑΙοὸχ Ρ. 620, 18; εἴ. 

ΟΡ 8. Ρ. 121: ὅτι ἐοὺ, ὅταν ἀ8. 1 ἦ απϊς ἐκ οτὰ ΑΙοὸχ ἐα8. [. 32. πλίνϑων καὶ 

ξύλων καὶ δα8. [ 36. τὸ οτχὰ ΠΕ]. 

1049ὺ 2. ψυχὴ -- ψυχὴ .10, οπιῖδθο εὖναι. 
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ἀνϑρώπῳ δὲ καὶ ἄνϑρωπος οὐ ταὐτόν, εἰ μὴ καὶ ἡ ψυχὴ 
ἄνϑρωπος λεχϑήσεται" ὅτω δὲ τινὶ μὲν τινὶ δ᾽ ὄ. ὁ φαί- 

ὅ γεται δὴ ζητοῦσιν ἡ συλλαβὴ ἐκ τῶν ςοιχείων οὖσα καὶ 
συνϑέσεως, ὁδ᾽ ἡ οἰχία πλίνϑοι τε χαὶ σύνϑεσις. χαὶ τοῦτο 

ὀρϑῶς" οὐ γάρ ἐςιν ἡ σύνϑεσις οὐδ᾽ ἡ μῖξις ἐκ τότων ὧν 
ἐςὶ σύνϑεσις 1 μῖξις. ὁμοίως δὲ ὀδὲ τῶν ἄλλων ὀϑέν, 

οἷον εἰ ὁ ὁδὸς ϑέσει, ὁχ ἐκ τῇ ὁδὲ ἡ ϑέσις, ἀλλὰ μᾶλλον 169 

10 ὅτος ἐξ ἐχείνης. ὀδὲ δὴ ὁ ἄνϑρωπός ἐστι τὸ ζῷον καὶ δί- 
πϑν, ἀλλά τι δεῖ εἶναι ὃ παρὰ ταῦτά ἐςιν, εἰ ταῦϑ᾽ ὕλη, 
ὅτε δὲ ςοιχεῖον ἔτ᾽ ἐκ ςοιχείβ, ἀλλ᾽ ἡ ὀσία: ὃ ἐξαιρᾶντες 
τὴν ὕλην λέγουσιν. εἰ οὖν τοῦτ᾽ αἴτιον τὸ εἶναι καὶ ἐσίας, 

τϑτο αὐτὴν ἂν τὴν οὐσίαν λέγοιεν. ἀνάγκη δὴ ταύτην ἢ 
15 ἀΐδιον εἶναι ἢ φϑαρτὴν ἄνευ τῇ φϑείρεσϑαι χαὶ γεγονέναι 

ἄνευ τῷ γίγνεσϑαι. δέδειχται δὲ χαὶ δεδήλωται ἐν ἄλλοις 
ὅτι τὸ εἶδος οὐϑεὶς ποιεῖ οἰδὲ γεννᾷ, ἀλλὰ ποιεῖται τόδε, 

γίγνεται δὲ τὸ ἐκ τότων. εἰ δ᾽ εἰσὶ τῶν φϑαρτῶν αἱ ἐσίαν 
χωριςξαί, ὀϑέν πω δῆλον" πλὴν ὅτι γ᾽ ἐνίων ἐκ ἐνδέχεται 

ὴ0 δῆλον, ὅσα μὴ οἷόν τὲ παρὰ τὰ τινὰ εἶναι, οἷον οἰχίαν ἢ 

σχεῦος. ἴσως μὲν ὃν ἐδ᾽ ὀσίαι εἰσὶν ὄτ᾽ αὐτὰ ταῦτα ὄτε 

τι τῶν ἄλλων ὅσα μὴ φύσει συνέστηκεν" τὴν γὰρ φύσιν 
μόνην ἄν τις ϑείη τὴν ἐν τοῖς φϑαρτοῖς οὐσίαν. ὥστε ἡ 
ἀπορία ἣν οἱ ᾿ἠντισϑένειοι καὶ οἱ ὅτως ἀπαίδευτοι, ἠπόρϑν, 

95 ἔχει τινὰ χαιρόν, ὅτι οὐχ ἔστι τὸ τί ἔστιν ὁρίσασϑαι (τὸν 
γὰρ ὅρον λόγον εἶναι μαχρόν), ἀλλὰ ποῖον μέν τί ἐστιν 
ἐνδέχεται καὶ διδάξαι, ὥσπερ ἄργυρον, τί μέν ἐςιν, οὔ, 
ὅτι δ᾽ οἷον χαττίτερος. ὥστ᾽ οὐσίας ἔστι μὲν ἧς ἐνδέχεται 

δῖναι ὅρον χαὶ λόγον, οἷον τῆς συνϑέτου, ἐών τε αἰσϑητὴ 
80 ἐάν τε νοητὴ ἢ ἐξ ὧν δ᾽ αὕτη πρώτων, ἐχ ἔςξιν, εἴπερ τὶ 

χατά τινος σημαίνει ὁ λόγος ὁ ὁριςιχός, χαὶ δεῖ τὸ μὲν 

4. δὲ] δ᾽ ἐπὶ 45, μὲν Τ΄ 1 οὐ οχχα α. [ 6. οὐδ᾽ ἡ --- 10446 δ. εἴπερ 

ἐστέ οτὰ 7. 1 τ. οὐδ᾽] καὶ Εα8. [ 8. ροβὲ ἐστὲ αἀα ἡ Α4Ὅε}: εεῖου! οἱ ΑἸεχ 

ὁχὰ. 9. εἰ ὃ οπι Εἰζα8, ὃ πὰ ΑἸὸχ. [11. ταῦτα] τὰ ἄλλα .4ὅ.] 12. οὔτε 

δὲ] ὃ οὔτε ΑὉ εἰ (οτι. ΑἸεχ. [18. οὐσίας εοπίοοϊ ὁχ ἱπιουργοίαομο 860, 

Ἰάοπα ἴογι. παραῖς ΑἸοχ Ρ. 622, 21, οὐσία ἴαβον. [ σοτοταα πο ροβὶ οὐσίας, 

564 ροβὲ τοῦτο ἐαβοὺ. ἰ 14. λέγοιεν] οὐ λέγοιεν ἐα8 εἰ γρ Ε. δὲ α8.} 16. 

ἄλλαις α3. | 11. γεννάται Εΐαξο. | ποιεῖται] ἔονγι. ποιεῖ εἰς, εἴ. ν». 1083ὺ 10. ᾿ 

19. γ᾽] γ᾽ ἐπ᾿ ΑΙοχ. [: 21. οὔτ᾽ ] οὐδέ τι Εἰ τὰς ἀ8: οοιοῦὶ οὐδὲ. [.28. μόνον 

γ9 ΕἸ. 1 τὴν ἴα8, εαπνάθην δουριθσατη ᾿πίουργοίαιθν ΑἸοχ Ρ. 523, 5: τῶν οὗ. 

25. Ροβὲ χαιρὸν «4 λυϑῆναι ἐκᾳ8. [ 26. εἶναι λόγον α8. [ “1. ἐνδέχεσϑαι 

δρ. 1.29. αἰσϑητῆς ΑΙοχ. [80. νοητὴ 5] νοητῆς ΑΙοχ. | ἢ οἵἷὰ “4Ὅ. 
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Ὁ“ “. ἊΝ ᾿ δὲ ΒΡ ΄ ἘΞ Α , δὲ ἘΞ Ἀ 

ὥσπερ ὕλην εἶναι, τὸ δὲ ὡς μορφῆν. φραγξρο καὶ 
Η͂ ᾽ ν 3 [φ πο . 

διότι, εἴπερ εἰσί πῶς ἀοιϑμοὶ αἱ ὁσίαι, ϑτως εἰσὶ χαὶ οὐχ 
Ὥ ᾿Ὶ ΄,ὔ 

ὥς τινὲς λέγεσι μονάδων" ὃ τε γὰρ ὁρισμὸς ἀριϑμός τις 
᾿ ᾿ Ν “ 

“το(διαιρετός τὸ γὰρ χαὶ εἰς ἀδιαίρετα" οὐ γὰρ ἄπειροι οἱ 
, ᾿ ῳ Ν Ἵἷ “ἂν 

λόγοι) χαὶ ὁ ἀριϑμὸς δὲ τοιοῦτος. χαὶ ὥσπερ οὐδ᾽ ἀπ᾽ 
Ε] ϑ ἜΤ, ϑέ ὧδ »" ᾿ ϑέν ἐξ τ ς » 9 ὦ 

ἀριϑμδ ἀφαιρεϑέντος τινὸς ἢ προςεϑέντος, ἐξ ὧν ὁ ἀριϑιιός 
Ἄ ᾿ " » ΄, 

ἐξιν, ὀχέτι ὁ αὐτὸς ἀριϑμός ἐςιν ἀλλ᾽ ἕτερος, χὰν τοὐλά- 
᾽ -  νκΜ - “ ) ων « ς }Ὶ γων ᾿ ᾿ 

χιξον ἀφαιρεϑῆ ἢ προξεϑῇ, ὅτως δδὲ ὁ ὁρισμὸς δδὲ τὸ τί 
- μιν ΄ », , λ Ἃ , 

ἣν εἶναι ὀχέτι ἔξαι ἀφαιρεϑέντος τινὸς ἢ προΞξεϑέντος. καὶ 
; Ν ω τ , - [τ Ω - " ’ ᾿ 

τὸν ἀριϑιιὸν δεῖ εἶναί τι ᾧ εἷς, ὃ νῦν ὁκ ἔχϑσι λέγειν τίνι 
- " ν - ᾿ ", ΄ πε , " 

εἷς, εἴπερ ἐστὶν εἷς. ἢ γὰρ οὐχ ἔστιν ἀλλ᾽ οἷον σωρός, ἢ 
« 

εἴπερ ἐςί, λεχτέον τί τὸ ποιδν ἕν ἐκ πολλῶν. χαὶ ὁ ὁρι- 
σμὸς εἷς ἐςίν: ὁμοίως δὲ ὀδὲ τὅτον ἔχεσι λέγειν. καὶ τὅτ᾽ 
εἰχότως συμβαίνει" τ αὐτῇ γὰρ λόγε, καὶ ἡ ὁσία ἕν ὅτως, 
ἀλλ᾽ οὐχ ὡς λέγουσί τινὲς οἷον μονάς τις ὅσα ἢ ςιγμή, 
ἀλλ᾽ ἐντελέχεια χαὶ φύσις τις ἑχάξςη. καὶ ὥσπερ ὀδὲ ὁ 

ἀριϑμὸς ἔχει τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον, ὁδ᾽ ἡ κατὰ τὸ εἶδος 
ὀσία, ἀλλ᾽ εἴπερ, ἡ μετὰ τῆς ὕλης. περὶ μὲν ἐν γενέσεως 
χαὶ φϑορᾶς τῶν λεγομένων οὐσιῶν, πῶς τ᾽ ἐνδέχεται χαὶ 

πῶς ἀδύνατον, χαὶ περὶ τῆς εἰς τὸν ἀριϑμὸν ἀναγωγῆς, 
ἔξω μέχοι τότων διωρισμένον. 

ΔἋἪ περὶ δὲ τῆς ὑλιχῆς οὐσίας δεῖ μὴ λανϑάνειν ὅτι εἰ 

χαὶ ἐκ τοῦ αὐτῇ πάντα πρώτα ἢ τῶν αὐτῶν ὡς πρώτων 

χαὶ ἡ αὐτὴ ὕλη ὡς ἀρχὴ τοῖς γιγνομένοις, ὅμως ἔςι τις 
οἰκεία ἑχώςε, οἷον φλέγματός ἐξι πρώτη ὕλη τὰ γλυχέα 
ἢ λιπαρά,. χολῆς δὲ τὰ πιχρὰ ἢ ἄλλ᾽ ἄττα. ἴσως δὲ 

ταῦτα ἐκ τῷ αὐτῶ. γίγνονται δὲ πλείος ὗλαι τοῦ αὐτοῦ, 
ὅταν ϑατέρα ἡ ἑτέρα ἢ, οἷον φλέγμα ἐκ λιπαρ καὶ γλυ- 
κέος, εἰ τὸ λιπαρὸν ἐχ τῷ γλυχέος, ἐκ δὲ χολῆς τῷ ἀνα- 

λύεσϑαι εἰς τὴν πρώτην ὕλην τὴν χολήν. διχῶς γὰρ τόδ᾽ 
τιἐχ τοῦδε, ἢ ὅτι πρὸ ὁδοῦ ἔξαι 1 ὅτι ἀναλυϑέντος εἰς τὴν 

82. ὡς οτὰ ΑἹδ, | 33. εἰσὶν οἱ ἀριϑμοὶ οὐσίαι Ε΄. ] 86. τοιοῦτον ΕἸ.] 

88. ἔστιν απίο ἀλλ οἂχ Α{. 

1044 3. τὸν ἀριϑιμιὸν} νεῖ βουθοπάμστα τῷ ἀριϑμῷ εἴ. ΟΡ 5. Ρ. 100, 

γῸ] ρμοβὲ τὸ αὐάοπάϊπι τὸ ἑνοῦν καὶ. [ τι ᾧ] αἰτέω 41. ὃ -- 4. εἷς οταὰ Εἰ. 

4. εἴπερ ἐστὶν οτὰ Αι, } ἢ Ῥυῖας οπὰ 42. [ τ. ἢ εἐ 8. τις οπὰ 7. 10. καὶ 

τὸ ἧττον Τα8. [ 11. βοοιιπάκηι πιαϊογίαηι ἑ. 1 τῆς οτὰ α8. 12. τ΄ «ἀ44 42. 

18. Ροβὲ ἀδύνατον ἀαα γίνεσθαι α8.[ καὶ ον 7. [ 1τ. ἡ οπι “41. [ 18. ἐστι 

πρώτη ὕλη οτὰ 4ὅ. [ 19. ἴσως δὲ] ἔσως δὲ καὶ Τα8. [ 22. εἰ -- γλυκέος 
οτὰ Τ᾽. [ ρμοβὲ χολῆς «44 εἶναι ἐα8. [ τὸ Τ΄ [ 28. τὴν ροϑὶ εἰς οἵα Τ. 
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ΤΙ - » Ἱ ΄ 

20 ἀρχήν. ἐνδέχεταν δὲ μιᾶς τῆς ὕλης ὅσης ἕτερα γίγνεσθαι 
δ Ὁ " - 4“ ἢ Ν λ Ν 

διὰ τὴν χινοῦσαν αἰτίαν, οἷον ἐκ ξύλου χαὶ χιβωτὸς χαὶ 
, ᾽, ) ΘᾺ ΄ “ ὡ ) “4529 ον " 

χλίνη. ἐνίων δ᾽ ἑτέρα ἡ ὕλη ἐξ ἀνάγχης ἑτέρων ὄντων, 
- ᾿ ΄ .-ὔ Ν - ΄ 

οἷον πρίων ὁκ ἄν γένοιτο ἐκ ξύλα, ἐδ᾽ ἐπὶ τῇ κινόση αἰτίῳ 
δ Ἂ , " νᾺ , ν: 7 

τϑτο" οὐ γὰρ ποιήσει πρίονα ἐξ ἐρίβ ἢ ξύλθ. εἰ δ᾽ ἄρα 
Α ΄ . 7 ΄ - - 

80 τὸ αὐτὸ ἐνδέχεται ἐξ ἄλλης ὕλης ποιῆσαι, δῆλον ὅτι ἡ 
΄ Χ ᾿ - 7 " ν ν 

τέχνη καὶ ἡ ἀρχὴ ἡ ὡς χινῦσα ἡ αὐτή" εἰ γὰρ χαὶ ἡ ὕλη 
᾽ δ ΑἹ ω Ν ἐν ν - 

ἑτέρα χαὶ τὸ κινῦν, χαὶ τὸ γεγονός. ὅταν δή τις ζητῇ τί 
λ ᾽ Ν - λ ᾿ ᾿, ν .ω 

τὸ αἴτιον, ἐπεὶ πλεοναχῶς τὰ αἴτια λέγεται, πάσας δεῖ 
, δ ΄ “τ Η ΄ 

ἐγειν τὰς ἐνδεχομένας αἰτίας. οἷον ἀνϑροώπϑ τίς αἰτία ὡς 
Ὡη ᾽ Χ Α ΄ τ ᾿ Ὁ) « ἀβον, Σ Β Ἢ" λ ᾿ Σ 

850 ὕλη; ἄρα τὰ καταμήνια; τί δ᾽ ὡς χινϑν; ἀρὰ τὸ σπέρμα; 
ς ᾷ “ . - ) Ἐ “ ᾿ 

τί δ᾽ ὡς τὸ εἶδος; τὸ τί ἣν εἶναι. τί δ᾽ ὡς οὗ ἕνεχα; τὸ 
᾿ - 7 Ἁ - 

1044 τέλος. ἴσως δὲ ταῦτα ἄμφω τὸ αὐτό. δεῖ δὲ τὰ ἐγγύ- 
᾿ Ψ ’ “ Α - Χ - ᾿ 

ταταὰ αἴτια λέγειν. τίς ἡ ὕλη; μὴ πῦρ ἢ γῆν, ἀλλὰ 
᾽ Χ “᾿, Ν ᾽ ᾿ 

τὴν ἴδιον. περὶ μὲν οὖν τὰς φυσιχὰς ὁσίας χαὶ γεννητὰς 
΄, Ω - ᾽ 2 

ἀνάγχη οὕτω μετιέναι, εἴ τις μέτεισιν ὀρϑῶς, εἴπερ ἄρα 
᾿ - κω Ἂ Ὡ Ν ᾽ 

ὅ αἴτιά τε ταῦτα χαὶ τοσαῦτα, χαὶ δεῖ τὰ αἴτια γνωρίξειν. 
ἐπὶ δὲ τῶν φυσιχῶν μὲν ἀϊδίων δὲ οὐσιῶν ἄλλος λόγος. 

λ ᾿ ᾿ [ἢ Χ λ ͵ 

ἴσως γὰρ ἔνια ἐκ ἔχϑδι ὕλην, ἢ οὐ τοιαύτην ἀλλὰ μόνον 
Ἵ δὰ ΄ λ ᾽ 

χατὰ τόπον χινητήν. ὁδ᾽ ὅσα δὴ φύσει μέν, μὴ ἐσίᾳ δέ, 
᾿ “ λ ἣ, ᾿ - 

ὁχ ἔςξι τότοις ὕλη, ἀλλὰ τὸ ὑποχείμενον ἡ ἐσία. οἷον τί 
Ἵ "7 ἃ; λ , ' , Ἷ Ἂ », Ε " ΕἾ) γλλ᾽ « λ Ὦ ᾿ ᾿ 
0 αἴτιον ἐκλείψεως, τίς ὕλη; ὁ γαρ ἔςιν, ἀλλ᾽ ἡ σελήνη τὸ 

΄ ᾿ «ς - --ι ᾿ - 

πάσχον. τί δ᾽ αἴτιον ὡς χινῆσαν χαὶ φϑεῖραν τὸ φῶς; ἡ 
- ἥ ᾿ δι να γ} ) " . δ᾽ τ Ὁ “- ε 7 

γῆ. τὸ δ᾽ ὃ ἕνεχα ἴσως ὃχ ἔξιν. τὸ δ᾽ ὡς εἶδος Ὁ λόγος, 
᾽ Σ ἢ .9) Ν λ . - ῊΡ Ἴ τ ΄ - Ε 

ἀλλ᾽ ἀδηλος, ἐὰν μὴ μετα τῆς αἰτίας ἢ ὁ λόγος. οἷον τί 
, 7 Χ ΝῊ κὰν - ς ᾿ “ 

ἔχλειψις; ςέρησις φωτός. ἔἐαν δὲ προςξεϑῇ ὑπὸ γῆς ἐν 
͵ ΄ ᾿ - ὙὝΡΕΝῚ ΄ - “ δ 

45 μέσῳ γιγνομένης, ὁ σὺν τῷ αἰτίῳ λόγος ὅτος. ὕπνου δ᾽ 172 
- ΄ ᾿ Ω Ἀ -- 

ἄδηλον τί τὸ πρῶτον πάσχον. ἀλλ᾽ ὅτι τὸ ζῷον; ναί, 
- , “ὦ Χ ] 

ἀλλὰ τοῦτο χατὰ τί, χαὶ τί πρῶτον; χαρδία ἡ ἄλλο τι; 

26. χαὶ ροϑὶ ξύλου οπῖ 47. | 9.8. οὐδ΄} ὡς ὁ 0ᾧ17Τ' | 29. ἢ ἐκ ξύλου 4. | 

εἶ] τι “1. 830. ὕλης ὁτὰ Αδι} 81. ἢ ἀπῖὲ ὡς «44 Εἰ, οδἰουϊ οὐ 6 ὁπ. Ι καὲ 

οτὰ 8. ] 82. τό οἵχ “42. 80. ἄρα τἰνοθῖψαο ἃ. . 86. τὸ (νεῖ τῷ δ᾽ ὡς 

τὸ οὗ ΑἸοχ. 

1044ὺ τ. τὰ] καὶ τὰ «8. 2. ἡ] ὡς 4. 1 4. ἰδίαν α8.] τὰς ἄλλας 

αἰτίας καὶ γενικὰς Τ.΄. | οὐσίας] αἰτίας ΑΙοχ δὲ γ0 47. | 4. ἄρα ΠῚ 4. 

6. περὶ ΔἸΙοχ. | 8. “δὴ. οτὰ Τ'. ] Ροβὲ μέν αἰξεηθιττι τα, Ῥοϑὲ μὴ ὦ. Ι 8μὖ- 

βἰαμίϊας ἱ. } 9. ἡ ὕλη Α4Ὅ,.} ἀλλὰ --- το. ὕλη οἵα Τ΄ [ 11. τί} τὸ α8. | δ᾽ 

οὐ ΕἼ! 1 φϑεῖρον Τα8. 1 12. ἕνεκα καὶ ἴσως Τ΄ ] 18. ὃ λόγος ἢ α8.} 

14. πιὸ ὑπὸ «44 τὸ Αδοὺ. Ι 16. ἀλλ᾽ ὅτι} ἴοτι. ἀλλο τι. [ 11. κατά 

τι ἴα80. 
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εἴτα ὑπὸ τίνος; εἶτα τί τὸ πάϑος τὸ ἐχείνου καὶ μὴ τοῦ 
ὅλο; ὅτι ἀκινησία τοιαδί; ναί, ἀλλ᾽ αὕτη τῷ τί πάσχειν 
τὸ πρῶτον; 20 

. ᾿Μπεὶ δ᾽ ἔνια ἄνευ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς ἔςι χαὶ ἐκ 
ἔξιν, οἷον αἱ ςιγμαί, εἴπερ εἰσί, χαὶ ὅλως τὰ εἴδη καὶ αἱ 

μορφαί (ὁ γὰρ τὸ λευχὸν γίγνεται ἀλλὰ τὸ ξύλον λευ- 
χόν), εἰ ἔχ τινος χαὶ τὶ πᾶν τὸ γιγνόμενον γίγνεται, οὐ 
πάντα ἂν τἀναντία γίγνοιτο ἐξ ἀλλήλων, ἀλλ᾽ ἑτέρως λευ- 9 
κὸς ἄνϑρωπος ἐχ μέλανος ἀνθρώπϑ καὶ λευχὸν ἐκ μέλανος" 
ὁδὲ παντὸς ὕλη ἐςὶν ἀλλ᾽ ὅσων γένεσίς ἐςι χαὶ μεταβολὴ 
εἰς ἄλληλα. ὅσα δ᾽ ἄνευ τῇ μεταβάλλειν ἔςτιν ἢ μή, ὁκ 
ἔστι τούτων ὕλη. ἔχει δ᾽ ἀπορίαν πῶς πρὸς τἀναντία ἡ 
ὕλη ἡ ἑχάστου ἔχει. οἷον εἰ τὸ σῶμα δυνάμει ὑγιεινόν, 30 
ἐναντίον δὲ νόσος ὑγιείῳφ, ἄρα ἄμφω δυνάμει; καὶ τὸ 
ὕδωρ δυνάμει οἶνος χαὶ ὄξος; ἢ τοῦ μὲν χαϑ'᾽ ἕξιν χαὶ 
χατὰ τὸ εἶδος ὕλη, τοῦ δὲ χατὰ ςέρησιν χαὶ φϑορὰν τὴν 
παρὰ φύσιν. ἀπορία δέ τις ἔστι χαὶ διὰ τί ὁ οἶνος οὐχ 

ὕλη τῷ ὕξος ὁὀδὲ δυνάμει ὄξος (χαίτοι γίγνεται ἐξ αὐτοῦ 36 
ὄξος) χαὶ ὁ ζῶν δυνάμει νεχρός. ἢ δ, ἀλλὰ κατὰ συμ- 
βεβηχὸς αἱ φϑοραί, ἡ δὲ τῇ ζῴθ ὕλη αὐτὴ κατὰ φϑορὰν 1046α 
γεχρῦ δύναμις χαὶ ὕλη, καὶ τὸ ὕδωρ ὀξος" γίγνεται γὰρ 
ἐχ τότων ὥσπερ ἐξ ἡμέρας νύξ. χαὶ ὅσα δὴ ὅτω μετα- 
βάλλει εἰς ἄλληλα, εἰς τὴν ὕλην δεῖ ἐπανελϑεῖν, οἷον δἰ 
ἐκ νεχροῦ ζῷον, εἰς τὴν ὕλην πρῶτον, εἶϑ' οὕτω ζῷον" καὶ ὅ 

τὸ ὄξος εἰς ὕδωρ, εἶϑ᾽ ὅτως οἶνος. ἵ 

0. Μερὶ δὲ τῆς ἀπορίας τῆς εἰρημένης περί τὲ τὸς ὁρι- 
1 σμὸς χαὶ περὶ τοὺς ἀριϑιιός, τί αἴτιον τὸ ἕν εἶναι; πάντων 

γὰρ ὅσα πλείω μέρη ἔχει χαὶ μή ἐξιν οἷον σωρὸς τὸ πῶν 

18. εἶτα] ἢ τὰ Τ'. [ ὑπό τινος α. ] μὴ τὸ τοῦ α8. ] 19. τοιάδ᾽ εἶναι 

ἀλλ᾽ 4ὅ,] ἀλλ᾽] καὶ ΑΙεχ. [τῷ τὲ ἐαδο. Ι 21. ἐπειδὴ δ᾽ ΑΙοκ. [ δ΄ ἀνεὺυ 

ἔνια γ. α.} εἰσὶ καὶ οὐκ εἰσίν Α1οχ. [.25. 28. καὶ αἱ μορφαΐί οτα ΕΤ' [ 28. 24. 

λευκὸν ἀπίς ξύλον Α]εχ, οἵαὰ Τ'. [ 24. Ῥαγοπεμοϑῖα ἀπο εἰ οἰαπάις ΑΙοχ, Ροϑβὲ 

γίγνεται τὺ. 1] εἰ] ἡ ΕΤ΄αΞ5. [ 25. γίγνοιντο 415 ΑἸοχ, [ἐξ] ἀλλ᾽ ἐξ α8.} 

21. ὅσον Τ΄ 80. ἦ οπι Εὖ, | ὑγιαίνει Τὰς, ὑγιαῖνον Εἰ. 1 81. ἄρα α8.] 

82. ὄξος καὶ οἶνος αβ6. Ϊ ἕξιν καὶ] ἕξιν ἡ «4. } 33. καὶ κατὰ φϑορὰν Εἰα8. 

84. Ροβὲ φύσιν εἰσπῦτω ᾿πίθυτοσαηᾶϊ! εὖ. [ δέ τις] δ᾽ ἔτι 4. 

1045 1. αὕτη Τ' [ 2. καὶ ἣ ὕλη Τ΄ 1 ροἌὲ ὄξους εἴσπττα Ἰπτουτοσαπαι ὅ. 

4. οἷον οτὰ Τ'. [ εἰ οτὰ ΕἸ, εἰ ἐκ οπὰ «16, 6. εἰς οπι Τ' [ 8. καὶ περὶ τοὺς 

ἀριϑμοὺς οπὶ Εὖ, Ι περὲ οἵὰ 1. [ τί] τέ ἔστιν α8, τί τὸ Ε΄, ἴοτι. σεις. 
πάντα ΕἸ 4, [. 9. ἅπαν 4. 
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Ν [2 ᾿ Ἁ ,ὔ 

10 ἀλλ᾽ ἔξτι τι τὸ ὅλον παρὰ τὰ μόρια, ἔστι τι αἴτιον, ἐπεὶ 
Ξ ΄ ΠΣ « ᾽ «ὦ “" - 

χαὶ ἐν τοῖς σώμασι τοῖς μὲν ἁφὴ αἰτία τῷ ἕν εἶναι, τοῖς 
΄ ᾿Ξ: ΞΙ - 

δὲ γλισχρότης ἢ τι πάϑος ἕτερον τοιοῦτον. ὁ δ᾽ ὁρισμὸς 
ν - ν τ 7 ᾿ ᾿Ὶ - 

λόγος ἐςὶν εἷς οὐ συνδέσμῳ χαϑάπερ ἡ ᾿Ιλιάς, ἀλλὰ τῷ 
ε Ν “- - ἤν τς Ἀ “Δ τῷ δ ᾿ 2 Ν ᾿ , 

ἑνὸς εἶναι." τί ὃν ἐςὶν ὃ ποιεῖ ἕν τὸν ἄνϑρωπον, καὶ διὰ τί 
ΖΦ τ, - ν λ ν 

15 ἕν ἀλλ᾽ ὁ πολλά, οἷον τό τε ζῷον χαὶ τὸ δίπεν, ἄλλως 

τε δὴ χαὶ εἰ ἔστιν, ὥσπερ φασί τινες, αὐτό τι ζῷον χαὶ 
Σ Ἰ , . , ᾿ γ - ᾽ ᾿ ς ἈΝΤ. δὴ 2 

αὐτὸ δίπϑδν. διὰ τί γὰρ ὃχ ἐχεῖνα αὐτὰ ὃ ἀνϑρωπός ἐἔει, 
λέγω» ΑῚ ; 

χαὶ ἔσονται χατὰ μέϑεξιν οἱ ἄνϑρωποι οὐκ ἀνϑοώπϑ οὐδ᾽ 
ἐξ δὰ ᾿ ᾿ ΕΝ φ».) Ἀ , ..ο . γ ΠῚ 

ἑνὸς ἀλλὰ δυοῖν, ζῴου χαὶ δίποδος; χαὶ ὅλως δὴ οὐχ ἂν 
, , « ᾿Ὶ .-- , 

30 εἴ) ὁ ἄνϑρωπος ἕν ἀλλὰ πλείω, ζῷον καὶ δίπουν. φανε- 
δ “ - ς ᾽΄- 

ρὸν δὴ ὅτι οὕτω μὲν μετιοῦσιν ὡς εἰώϑασιν ὁρίζεσθαι χαὶ 
᾿, - ν - 3, 

λέγειν, οὐχ ἐνδέχεται ἀποδοῦναι χαὶ λῦσαι τὴν ἀπορίαν. 
" δ᾽ ἐεί “ λ΄λ ὯΞ ᾿ Ἁ Ἷ Ἔ δὲ Ἂ ὰ ῆ 

εἰ ςίν, ὥσπερ λέγομεν, τὸ μὲν ὕλη τὸ δὲ μορφή, καὶ 
Ἂ κ᾿ Ἅ ἶ ᾿ , Σ ΄ » , ΔΈ Ἃ 

τὸ μὲν δυνάμει τὸ δ᾽ ἐνεργείῳ, οὐχέτε ἀπορία δόξειεν ἂν 
2ὅ εἶναι τὸ ζητόμενον. ἔςξι γὰρ αὕτη ἡ ἀπορία ἡ αὐτὴ κἂν 

Σ ΄ » εἰ ὁ ὅρος εἴη ἱματίου ὁ στρογγύλος χαλκός" εἴη γὰρ ἂν 
᾿Ξ ] “- - “ δ ΄ὔ 

σημεῖον τοὔνομα τοῦτο τοῦ λόγου, ὥςξ τὸ ζητόμενόν ἐςι 
5 Ὁ ἃ λ ΄ ᾿ 

τί αἴτιον τοῦ ἕν εἶναι τὸ στρογγύλον χαὶ τὸν γαλχόν. 
) , ) ς Ι] , , {χ Ἁ Χ “ ᾿ κ᾿ " 

ὀχέτι δ᾽ ἡ ἀπορία φαίνεται, ὅτι τὸ μὲν ὕλη τὸ δὲ μορφή. 
ΒΥ 2 πντ' ΄ Χ - 

80 τί οὖν τούτου αἴτιον τοῦ τὸ δυνάμει ὃν ἐνεργείᾳ εἶναι, 
- ον Αν , 

παρὰ τὸ ποιῆσαν, ἐν ὅσοις ἐστὶ γένεσις; οὐϑὲν γάρ ἐστιν 
-“ - Υ , ἐν , - 2.) 

αἴτιον ἕτερον τῇ τὴν δυνάμει σφαῖραν ἐνεργείῳ εἶναι σφαῖ- 
-"ὝἪ ἼΣ Νὴ ἝἬ ὃν ΄ Ε) - Ἔ. 

ραν, ἀλλὰ τοῦτ᾽ ἣν τὸ τί ἣν εἶναι ἑκατέρῳ. ἔστι δὲ τῆς1τ4 
“ « Ἶ ᾿ ς ᾽ ᾽ ΄, κ ΕΚ Φ {κα 2 κ " 

ὕλης ἡ μὲν νοητὴ ἡ δ᾽ αἰσϑητήὴ, καὶ ἀξὶ τὸ λὸγ8 τὸ μὲν 

86 ὕλη τὸ δ᾽ ἐνέργειά ἐστιν, οἷον ὁ χύχλος σχῆμα ἐπίπεδον. 
ιν ν “ ΄ Α , » ᾽ 

ὅσα δὲ μὴ ἔχει ὕλην, μήτε νοητὴν μήτε αἰσϑητήν, εὐθὺς 
ἐπ “ Ξ - “ “ ν “ δ) ᾿ 

1045 ὅπερ ἕν τι [εἰναί] ἐστιν ἕχαστον, ὡσπερ χαὶ ὃπερ ὃν τι, τὸ 
᾿ ᾿ ἣ ι " δ 

τόδε, τὸ ποιόν, τὸ ποσόν. διὸ χαὶ ὃχ ἔνεςιν ἐν τοῖς ὁρι- 
ΕΞ 7ὔ ᾿ Ὰ Ἷ ον ν Ἁ ε Ξ ᾽ ᾿ Μ 

σμοῖς οὔτε τὸ ὃν ὅτε τὸ ἕν, χαὶ τὸ τί ἣν εἶναι εὐθὺς ἕν τί 

10. τὸ οτὰ γρ Ε΄. [ ἐπεὶ] εἰ Τ΄ 1 11. ἐν] ὃ ἐν α8.} 14. ἕν, οποῖδδο εἰς- 

ναι, Τ΄ [ οὖν οτα Τ΄ [ 16. δὴ] δὲ ΤΊ οπι 47α8. 1 1τ. αὐτοανϑρωπός 44Ὁ 

ΑΙοχ. [18. οὗ] οἷον 41. 1 οὐδ᾽ ἑνὸς εοπίοοι., οὐδενὸς ἀϑοῦ, ποι Ποηιυὶηῖβ 

μγΐι5 ὁ. } 19. ζῴου] καὶ ζ. α8.} καὶ ἀπῖς ὅλως οἵὰ 48. 20. ὃ οπι 7α5.] 

22. λέγουσιν Τ΄ 1 26. εἰ] εἴη Τ΄ 1 ὃ μυῖαι οταὰ «Ὁ ΑἸοχ, ἴογι. τϑοῖο, αἷτος- 

τατὰ οὐὰ ἢ. [28. τὸ] τὸν Τ'. τὸν] τὸ γ0ρ Εἰ. 1 29. δ᾽ ἢ] δὴ ΕΤ.΄ | 30. 

τούτου τὸ αἴτιον Αδα8. [ 35. ἐνεργεία ΕἸ. 1 ὃ οτὰ 4. 

1046) 1. ἕχαστόν ἐστιν ὅπερ ἕν τι ΑΙοχ. [εἶναι οπιττοπήθτα ο. ΑἸοχ. 

2. τόδε] τοῦτο γρ0 Εἰ. [ καὶ οπι ΔΙοχ ἑ. [ ἔνεστὶν]} ἐστιν Τ' ΑἸοχ, ἕν ἐστιν α. 
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ἐςιν ὥσπερ χαὶ ὃν τι. διὸ καὶ ὁκ ἔςιν ἕτερόν τι αἴτιον τῷ 
ὃν εἶναι ὀϑενὶ τότων, ὁδὲ τῇ ὃν τι εἶναι" εὐθὺς γὰρ ἕχαςόν 
ἐςιν ὄν τι χαὶ ἕν τι, ὁχ ὡς ἐν γένει τῷ ὄντι χαὶ τῷ ἕγί, 
δ᾽ ὡς χωριξῶν ὄντων παρὰ τὰ χαϑ' ἕκαξςα. διὰ ταύτην 

δὲ τὴν ἀπορίαν οἱ μὲν μέϑεξιν λέγουσι, καὶ αἴτιον τί τῆς 
μιεϑέξεως χαὶ τί τὸ μετέχειν ἀποροῦσιν" οἱ δὲ συνουσίαν 
[ψυχῆς], ὥσπερ ““υχόφρων φησὶν εἶναι τὴν ἐπιστήμην τοῦ 10 
ἐπίξασϑαι χαὶ ψυχῆς" οἱ δὲ σύνϑεσιν ἢ σύνδεσμον ψυχῆς 

σώματι τὸ ζῆν. χαίτοι ὁ αὐτὸς λόγος ἐπὶ πάντων" καὶ 
γὰρ τὸ ὑγιαίνειν ἔξαν ἢ συνϑσία ἢ σύνδεσμος 1) σύνϑεσις 
ψυχῆς καὶ ὑγιείας, χαὶ τὸ τὸν χαλχὸν εἶναι τρίγωνον 
σύνϑεσις χαλχδ χαὶ τριγώνϑ, χαὶ τὸ λευχὸν εἶναι σύνϑε- 10 

σις ἐπιφανείας χαὶ λευχότητος. αἴτιον δ᾽ ὅτι δυνάμεως 

καὶ ἐντελεχείας ζητῦσι λόγον ἑνοποιὸν καὶ διαφοράν. ἔςι 
δ᾽, ὥσπερ εἴρηται, καὶ ἡ ἐσχάτη ὕλη καὶ ἡ μορφὴ ταὐτὸ 
καὶ δυνάμει, τὸ δὲ ἐνεργείᾳ. ὥστε ὅμοιον τὸ ζητεῖν τοῦ 
ἑνὸς τί αἴτιον χαὶ τῇ ἕν εἶναι" ἕν γάρ τι ἕχαξον, καὶ τὸ 30 
δυνάμει χαὶ τὸ ἐνεργείῳ ἕν πώς ἐστιν. ὥστε αἴτιον οὐϑὲν 

ιγσἄλλο πλὴν εἴ τι ὡς χινῆσαν ἐχ δυνάμεως εἰς ἐνέργειαν. 
ὅσα δὲ μὴ ἔχει ὕλην, πάντα ἁπλῶς ὅπερ ἕν τι. 

, (2). 

Περὶ μὲν οὖν τῷ πρώτως ὄντος καὶ πρὸς ὃ πᾶσαι αἱ 57 
ἄλλαι κατηγορίαι τῇ ὄντος ἀναφέρονται εἴρηται, περὶ τῆς 

οὐσίας. χατὰ γὰρ τὸν τῆς οὐσίας λόγον λέγεται ταλλα 
ὄντα, τό τε ποσὸν χαὶ τὸ ποιὸν καὶ τάλλα τὰ ὅτως λε- 80 
γόμενα" πάντα γὰρ ἕξει τὸν τῆς οὐσίας λόγον, ὥσπερ 
εἴπομδν ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις. ἐπεὶ δὲ λέγεται τὸ ὃν τὸ 
μὲν τὸ τί ἢ ποιὸν ἢ ποσόν, τὸ δὲ χατὰ δύναμιν καὶ ἐν- 

γὺ Α΄ ] 4. γενέσει α8. Ϊ 

νῖ5 οοαά. εὐ ΑΙοχ οτῖ!- 

4. χαὶ ροβὶ διὸ «44 Εἰ. 5. οὐϑένλ] οὐδὲ 

τ. καϑ'} 8 α.} 8. αἴτιόν τι ἐα86. 1 10. ψυχῆς 
τοπάπτη, οἴ, Ο5. ρ. 125. [ 14. ψυχῆς --- 15. σύνϑεσις οτὰ 1. [ 15. δηΐα 

λευκὸν ἴοτι. αἀάοπάντη τὴν ἐπιφάνειαν οχ ΑΙαχ. εἶναι] ἕν εἶναι α8, ἕν εἶναι 

καὶ Τ᾿ [ 11. λόγον οα ΕΤ'} ἕν ὁποῖον Τ', τὸ ἑνοποιὸν ΕἸ. 1 ἕν ἐστι 0. 

18. καὶ ροβὶ εἴρηται οτὰ 4. καὶ ἡ μ. τ. οτὰ ὃ. [ 18. 19. ταὐτὸ καὶ ἕν καὺ 

δυνάμει γρ ΕἸ, ἴοτι. ταὐτὸ καὶ ἕν, τὸ μὲν δυνάμει, οἴ. Ο5. Ρ. 122. Ι 19. τὸ 
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τελέχειαν χαὶ χατὰ τὸ ἔργον, διορίσωμεν χαὶ περὶ δυνά- 
8ὅ μξως χαὶ ἐντελεχείας, χαὶ πρῶτον περὶ δυνάμεως ἢ) λέ- 

γεται μὲν μάλιξςξα χυρίως, ὁ μὴν χρησίμη γ᾽ ἐςξὶ πρὸς ὃ 
[04δα βουλόμεϑα νῦν" ἐπὶ πλέον γάρ ἐστιν ἡ δύναμις καὶ ἡ 

ἐνέργεια τῶν μόνον λεγομένων χατὰ κίνησιν. ἀλλ᾽ εἰπόν- 
τὲς περὶ ταύτης ἐν τοῖς περὶ τῆς ἐνεργείας διορισμοῖς δη- 

λώσομιεεν χαὶ περὶ τῶν ἄλλων. ὅτι μὲν οὖν πολλαχῶς 
ὅ λέγεται ἡ δύναμις χαὶ τὸ δύνασϑαι, διώρισται ἡμῖν ἐν 
ἄλλοις. τότων δ᾽ ὅσαι μὲν ὁμωνύμως λέγονται δυνάμεις 
ἀφείσϑωσαν" ἔνιαι γὰρ ὁμοιότητί τινι λέγονται, καϑάπερ 
ἐν γεωμετρίᾳ χαὶ δυνατὰ χαὶ ἀδύνατα λέγομεν τῷ εἶναί 
πως ἢ μὴ εἶναι. ὅσαι δὲ πρὸς τὸ αὐτὸ εἶδος, πᾶσαι ἀρ- 

10 χαί τινές εἰσι, καὶ πρὸς πρώτην μίαν λέγονται, ἥ ἐστιν 

ἀρχὴ μεταβολῆς ἐν ἄλλῳ ἢ ἡ ἄλλο. ἡ μὲν γὰρ τῇ παϑεῖν 
ἐστὶ δύναμις, ἡ ἐν αὐτῷ τῷ πάσχοντι ἀρχὴ μεταβολῆς 
παϑητιχῆς ὑπ᾽ ἄλλα ἢ ἡ ἄλλο" ἡ δ᾽ ἕξις ἀπαϑείας τῆς ἐπὲ 
τὸ χεῖρον χαὶ φϑορᾶς τῆς ὑπ᾽ ἄλλα ἢ ἧ ἄλλο, ὑπ᾽ ἀρχῆςιτει 

15 μεταβλητιχῆς. ἐν γὰρ τόὅτοις ἔνεςι πᾶσι τοῖς ὅροις ὁ τῆς 

πρώτης δυνάμεως λόγος. πάλιν δ᾽ αὗται αἱ δυνάμεις λέ- 
γονται ἢ τῇ μόνον ποιῆσαι ἢ [τ8] παϑεῖν ἢ τῇ καλῶς, ὥςε 
καὶ ἐν τοῖς τούτων λόγοις ἐνυπάρχϑσαί πως οἱ τῶν προτέ- 
ρων δυνάμεων λόγοι. φανερὸν ὃν ὅτι ἔξι μὲν ὡς μία δύ- 

5ὺ γαάμις τοῦ ποιεῖν χαὶ πάσχειν (δυνατὸν γάρ ἔστι χαὶ τῷ 
ἔχειν αὐτὸ δύναμιν τῇ παϑεῖν χαὶ τῷ ἄλλο ὑπ᾽ αὐτοῦ), 
ἔστι δ᾽ ὡς ἄλλη. ἡ μὲν γὰρ ἐν τῷ πάσχοντι" διὰ γὰρ 
τὸ ἔχειν τινὰ ἀρχήν, καὶ εἶναι καὶ τὴν ὕλην ἀρχήν τινα, 
πάσχει τὸ πάσχον χαὶ ἄλλο ὑπ᾽ ἄλλε' τὸ λιπαρὸν μὲν 

ἢ γὰρ χαυστόν, τὸ δ᾽ ὑπεῖχον ὡδὶ ϑλαστόν" ὁμοίως δὲ καὶ 
ἐπὶ τῶν ἄλλων" ἡ δ᾽ ἐν τῷ ποιοῦντι, οἷον τὸ ϑερμὸν χαὶ 
ἡ οἰχοδομική, ἡ μὲν ἐν τῷ ϑερμαντιχῷ, ἡ δ᾽ ἐν τῷ οἶχο- 

86. χρησιμωτάτη “41 ΑἸοχ ε. | γ οἵχ 48. 
104θα 1. πλεῖον 4.1 2. μόνων «Α4Ὅᾳ.} 3. τῆς οπι 7'. [ 8. 4. δηλώσωμεν 

Τ. 1 4. 5. λέγεται πολλαχῶς Ε Τά. [ 1. ἀπῖς καϑάπερ ἀϊδίπριε ὃ, ποπὶ ἀ 556 η- 

ἄδπῖς Δ]οχ, ροϑὲ γεωμετρίᾳ οὗ. [ 11. ἢ ἡ Εἰ, ἡ Τα, ἡ ἰδοὺ. [τ ἡ} ἢ α.} 18. ἢ 

ἡ ΕΤ, ἡ ἰαϑοῦ.} 14. ἢ ἡ Ε, ἡ ἰαϑοῦ. [ ὑπ οτὰ Αδα8. 16. 11. δ᾽ αὖ δυνά- 

μεις λέγονται ἢ, δ᾽ αὗται δυνάμεις λέγονται ἘΣ, δ᾽ αὗται λέγονται αἱ δυ- 

νάμευς 42. [1τ. τοῦ πίε παϑεῖν οπήϊίουο νἱἀοίαν ὃ, οἱ δὶ οπα το πάατη. 

οΓ, ΟΒ5. Ρ. 56. [ 19. λόγοι δυνάμεων 7Τα8. [ 20. εἴ 21. τῷ] τὸ Τ΄ 1 25. 
δ ΕῚ ῃ ᾧ ΝΥ - Ὗ 

μὲν οτὰ 758. 28. ἀρχήν τινὰ 445. 1 χαὶ εἶναι οτὰ Τ΄. 1 καὶ --- τινὰ οτὰ 

4. 1 ὕλην] ὅλην α8.} 24. μὲν οτὰ Τ'΄ 1.25. γὰρ} γὰρ καὶ 458. 
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δομικχῷ. διὸ ἣ συμπέφυχεν, ὀϑὲν πάσχει αὐτὸ ὑφ᾽ ἑαυτδ᾽ 
ἕν γὰρ χαὶ οὐκ ἄλλο. χαὶ ἡ ἀδυναμία καὶ τὸ ἀδύνατον 
ἡ τῇ τοιαύτῃ δυνάμει ἐναντία στέρησίς ἐστιν, ὥστε τοῦ 
αὐτῷ χαὶ χατὰ τὸ αὐτὸ πᾶσα δύναμις ἀδυναμίᾳ. ἡ δὲ 
ςέρησις λέγεται πολλαχῶς" καὶ γὰρ τὸ μὴ ἔχον χαὶ τὸ 
πεφυχὸς ἂν μὴ ἔχη, ἢ ὅλως ἢ ὅτε πέφυχεν, καὶ ἢ ὡδί, 
οἷον παντελῶς, ἢ κἂν ὁπωσδν. ἐπ᾽ ἐνίων δέ, ἂν πεφυχότα 

ἔχειν μὴ ἔχη βίῳ, ἐξερῆσϑαι ταῦτα λέγομεν. 
2 ἐπεὶ δ᾽ αἱ μὲν ἐν τοῖς ἀψύχοις ἐνυπάρχουσιν ἀρχαὶ 
τοιαῦται, αἱ δ᾽ ἐν τοῖς ἐμψύχοις καὶ ἐν ψυχῇ καὶ τῆς 

ψυχῆς ἐν τῷ λόγον ἔχοντι, δῆλον ὅτι χαὶ τῶν δυνάμεων 
αἱ μὲν ἔσονται ἄλογοι αἱ δὲ μετὰ λόγου. διὸ πᾶσαι αἱ 
τέχναι χαὶ αἱ ποιητιχαὶ [καὶ] ἐπιστῆμαι δυνάμεις εἰσίν" 

᾿τἀρχαὶ γὰρ μεταβλητικαί εἰσιν ἐν ἄλλῳ ἣ ἄλλο. χαὶ αἱ 
μὲν μετὰ λόγα πᾶσαι τῶν ἐναντίων αἱ αὐταί, αἱ δ᾽ ἄλο- 
γοι μία ἑνός, οἷον τὸ ϑερμὸν τοῦ ϑερμαίνειν μόνον, ἡ δὲ 
ἰατριχὴ νόσϑ χαὶ ὑγιείας. αἴτιον δὲ ὅτι λόγος ἐςὶν ἡ ἐπι- 
φήμη, ὁ δὲ λόγος ὁ αὐτὸς δηλοῖ τὸ πρᾶγμα χαὶ τὴν ςέ- 
ρησιν, πλὴν ὁχ ὡσαύτως, χαὶ ἔξτιν ὡς ἀμφοῖν, ἔξει δ᾽ ὡς 

τοῦ ὑπάρχοντος μᾶλλον. ὥστ᾽ ἀνάγχη χαὶ τὰς τοιαύτας 
ἐπιστήμας εἶναι μὲν τῶν ἐναντίων, εἶναι δὲ τοῦ μὲν χαϑ' 
αὑτὰς τῇ δὲ μὴ καϑ' αὑτάς" χαὶ γὰρ ὁ λόγος τοῦ μὲν 
καϑ' αὑτό, τῇ δὲ τρόπον τινὰ χατὰ συμβεβηκός" ἀποφά- 
σὲι γὰρ χαὶ ἀποφορῷᾷ δηλοῖ τὸ ἐναντίον. ἡ γὰρ στέρησις 
ἡ πρώτη τὸ ἐναντίον, αὕτη δ᾽ ἀποφορὰ ϑατέρου. ἐπεὶ “δὲ 
τὰ ἐναντία ὁχ ἐγγίγνεται ἐν τῷ αὐτῷ, ἡ δ᾽ ἐπιφςήμη δύ- 
γαμιὶς τῷ λόγον ἔχειν, καὶ ἡ ψυχὴ κινήσεως ἔχϑι ἀρχήν, 
τὸ μὲν ὑγιεινὸν ὑγίειαν μόνον ποιξῖ χαὶ τὸ ϑερμαντικὸν 
ϑερμότητα χαὶ τὸ ψυχτιχὸν ψυχρότητα, ὁ δ᾽ ἐπιστήμων 
ἄμφω. λόγος γάρ ἐςιν ἀμφοῖν μέν, ἐχ ὁμοίως δέ, καὶ 
ἐν ψυχῆ ἢ ἔχει κινήσεως ἀρχήν' ὥστε ἄμφω ἀπὸ τῆς 
αὐτῆς ἀρχῆς κινήσει πρὸς τὸ αὐτὸ συνάψασα. διὸ τὰ 

80. ἡ] καὶ ἡ ΕΤΊα8.} τῇ οτὰ Ταβ8.} 81. καὶ οτὰ Τ. 1 ἀδυναμία ΑΙεκ. ] 

88. χαὸὶ οτὰ “1Ὁ ΑἹεχ ἑ. ] ἡ ὧδέ ΤΑ ΑἸἹεχ ἐα5, ἣ ὧδέ οὖ. [ 85. ἔχειν] μὴ 
ἔχειν Τ'Ί 1 ἔχει 4. ] 31. αἱ οτὰ 446. 

1040ὺ 2. λόγοι γρ Εἰ. 3. αἵ οτὰ Τάα8. 1 καὶ αἱ ἐπιστῆμαι ΛΙεχ ἀ58.] 

καὶ οἵὰ ὁ 8ερ 6. [ 4. εἰσιν οτὰ ΕἼΤ. [ ἢ ἀλλω Τ΄ [ ἴοτι. ἢ ἡ ἀλλο. 1 τ. ὁ 

λόγος ΑἸεχ. 11. δὲ] μὲν Τ'. 1 15.. ἡ] ἐστιν ἢ ΑΙεχ. [ ἀποφορᾷ ἀ8. ᾿ 18. 

ποιεῖ] περιποιεῖ α8. 21. ἐν τῇ ψ. α8.} ἢ] ἢ ἢ 4. 25. τὸ οὰ ΕΤ.Α6ο. 
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κατὰ λόγον δυνατὰ τοῖς ἄνευ λόγδ δυνατοῖς ποιεῖ τάναν- 
τία" μιᾷ γὰρ ἀρχῇ περιέχεται, τῷ λόγῳ. φανερὸν δὲ χαὶ 

5 ὅτι τῇ μὲν τῇ εὖ δυνάμει ἀκολοϑεῖ ἡ τ μόνον ποιῆσαι ἢ 
παϑεῖν δύναμις, ταύτῃ δ᾽ ἐκείνη ἐκ ἀξί" ἀνάγκη γὰρ τὸν 
δὺ ποιῶντᾳ καὶ ποιεῖν, τὸν δὲ μόνον ποιῦντα οὐκ ἀνάγκη 

χαὶ εὖ ποιεῖν. 

ὃ «Εἰσὶ δέ τινες οἵ φασιν, οἷον οἱ Μηεγαρικοί, ὅταν ἐνεργῇ 
80 μόνον δύνασϑαι, ὅταν δὲ μὴ ἐνεργῇ οὐ δύνασϑαι, οἷον τὸν 

μὴ) οἰχοδομδντα ὁ δύνασϑαι οἰχοδομεῖν, ἀλλὰ τὸν οἰκοδο- 
μᾶντα ὅταν οἰχοδομῇ" ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. οἷς 118 
τὰ συμβαίνοντα ἄτοπα οὐ χαλεπὸν ἰδεῖν. δῆλον γὰρ ὅτι 
οὔτ᾽ οἰχοδόμος ἔσται ἐὰν μὴ οἰχοδομῇ" τὸ γὰρ οἰχοδόμῳ 

85 δῖναι τὸ δυνατῷ εἶναί ἐςξιν οἰκοδομεῖν: ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ 
τῶν ἄλλων τεχνῶν. εἰ οὖν ἀδύνατον τὰς τοιαύτας ἔχειν 
τέχνας μὴ μανϑάνοντά ποτε χαὶ λαβόντα, καὶ μὴ ἔχειν 

ἴα μὴ ἀποβαλόντα ποτέ (ἢ γὰρ λήϑη ἢ πάϑει τινὶ ἢ χρόνῳ" 
οὐ γὰρ δὴ τοῦ γε πράγματος φϑαρέντος, ἀεὶ γάρ ἐςιν), 
ὅταν παύσηται, ἐχ ἕξει τὴν τέχνην. πάλιν δ᾽ εὐϑὺς οἰχο- 
δομιήσεοι πῶς λαβών; καὶ τὰ ἄψυχα δὴ ὁμοίως" ὅτε γὰρ 

δ ψυχρὸν οὔτε ϑερμὸν ὅτε γλυχὺ οὔτε ὅλως αἰσϑητὸν οὐϑὲν 
ἔξαι μὴ αἰσϑανομένων. ὥςε τὸν Πρωταγόρου λόγον συμ- 
βήσεταν λέγειν αὐτοῖς. ἀλλὰ μὴν δ᾽ αἴσϑησιν ἕξει ὀϑὲν 
ἂν μὴ αἰσϑάνηται μηδ᾽ ἐνεργῆ. εἰ ὃν τυφλὸν τὸ μὴ ἔχον 
ὄψιν, περυχὸς δὲ χαὶ ὅτε πέφυχε χαὶ ἔτι ὄν, οἱ αὐτοὶ 

10 τυφλοὶ ἔσονται πολλάκις τῆς ἡμέρας χαὶ χωφοί. ἔτι εἰ 

ἀδύνατον τὸ ἐξερημένον δυνάμεως, τὸ μὴ γενόμενον ἀδύ- 
γατον ἔςαι γενέσθαι" τὸ δ᾽ ἀδύνατον γενέσϑαι ὁ λέγων ἢ) 

εἶναι ἢ ἔσεσϑαι ιτϑιεύσεται" τὸ γὰρ ἀδύνατον τῦτο ἐσήμιαι- 
γεν. ὥςξ οὗτοι οἱ λόγοι ἐξαιρθσι χαὶ κίνησιν χαὶ γένξσιν" 

15 ἀξὲ γὰρ τό τὲ ἑξηχὸς ἑστήξεται καὶ τὸ χαϑήμενον καϑε- 
δεῖται" οὐ γὰρ ἀναςξήσεται ἂν χαϑέζηται" ἀδύνατον γὰρ 

24. μιᾷ γὰρ ἀρχῇ Εἰ ΔΙοχ, μία γὰρ ἀρχὴ ἑαβοῦ. [ 25. 26. ἢ παϑεῖν οτι 

Αὐ. 1.39. φασιν εἶναι οἷον Τ᾽ 848. [ οἱ οτα 4.8. 1 30. οὐ] μὴ ΕἼΤα8. ] 

81. οὐ] μὴ α8. 34. ἐστὶν Εἰ. ] 85. τὸ] τῷ αἀ8. ] 81. μαϑόντα ΛΙοχ, λαν-- 

ϑάνοντα Ἵ΄. ] λαμβάνοντα Τα. 

1047 1. ἀποβαλλοντὰ 7Τα5. [ ἡ γὰρ λήϑη Τ΄ 1 ἃ. ἀεὶ] εἰ ΑΙοχ. | γέ 
Αι [.8. ἀπὸ ὅταν ἴουι. δἀάοπάντη πῶς. [..δ}} δὲ δ  } κ.. δὴ] δὲ α8.| 

6. αἰσϑανομένων ἐα8, αἰσϑανόμενον οὗ. 1. 9. ὃν] ὡς Τίαβ, ἴοτι. τϑεῖο. ] 

10. καὸ κωφοί οπὰ ΑἸεχ. [11. γινόμενον “1ὅ. 14. οὗτοι] οὔτε 41. | ξξαί- 

ρουσε 48. [ γένεσιν καὶ κίνησιν Τ' 



Θ 4. 1047}. 10 

ἔξαι ἀναξῆναι ὅ γε μὴ δύναται ἀναξῆναι. εἰ ὃν μὴ ἐν- 
δέχεται ταῦτα λέγειν, φανερὸν ὅτι δύναμις χαὶ ἐνέργεια 
ἕτερόν ἐξιν" ἐχεῖνοι δ᾽ οἱ λόγοι δύναμιν καὶ ἐνέργειαν ταὐτὸ 
ποιοῦσιν, διὸ χαὶ ὁ μιχρόν τι ζητϑσιν ἀναιρεῖν. ὡς ἐνδέ- 20 

χεται δυνατὸν μέν τι εἶναι μὴ εἶναι δέ, καὶ δυνατὸν μὴ 
εἶναι εἶναι δέ, ὁμοίως δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων χατηγοριῶν 

«τοδυνατὸν βαδίζειν ὃν μὴ βαδίζειν, χαὶ μὴ βαδίζον δύ- 
γνατὸν εἶναι βαδίζειν. ἔςι δὲ δυνατὸν τὅτο, ᾧ ἐὰν ὑπάρξη 
ἡ ἐνέργεια, οὗ λέγεται ἔχειν τὴν δύναμιν, ὀϑὲν ἔξαι ἀδύ- 45 
γατον. λέγω δ᾽ οἷον, εἰ δυνατὸν χαϑῆσϑαι καὶ ἐνδέχεται 

χαϑῆσϑαι, τότῳ ἐὰν ὑπάρξη τὸ χαϑῆσϑαι, ὀϑὲν ἔξαι ἀδύ- 

γατον" καὶ εἰ κινηϑῆναί τι ἢ χινῆσαι ἢ στῆναι ἢ ςῆσαι ἢ 
εἶναι ἢ γίγνεσθαι, ἢ μὴ εἶναι ἢ μὴ γίγνεσθαι, ὁμοίως. 
ἐλήλυϑε δ᾽ ἡ ἐνέργεια τοὔνομα, ἡ πρὸς τὴν ἐντελέχειαν 30 
συντιϑεμένη, καὶ ἐπὶ τὰ ἄλλα ἐκ τῶν κινήσεων μάλιξα" 

δοκεῖ γὰρ ἡ ἐνέργεια μάλιστα ἡ κίνησις εἶναι. διὸ καὶ 
τοῖς μὴ ὃσιν ὁκ ἀποδιδόασι τὸ κινεῖσϑαι, ἄλλας δέ τινας 
χατηγορίας, οἷον διανοητὰ χαὶ ἐπιϑυμητὰ εἶναι τὰ μὴ ὄντα, 

κινόμενα δ᾽ ὅ. τῶτο δὲ ὅτι ὁκ ὄντα ἐνεργείᾳ ἔσονται ἐνερ- 35 
γείᾳφ. τῶν γὰρ μὴ ὄντων ἔνια δυνάμει ἐξίν" οὐχ ἔστι δέ, 10470 
ὅτι ὁκ ἐντελεχείᾳ ἐςίν. 

4 δὶ δ᾽ ἐςὶ τὸ εἰρημένον δυνατὸν ἣ ἀχολουϑεῖ, φανερὸν 
ὅτι οὐχ ἐνδέχεται ἀληϑὲς εἶναι τὸ εἰπεῖν ὅτι δυνατὸν μὲν 
τοδί, ἀκ ἔξαι δέ" ὥστε τὰ ἀδύνατα εἶναι ταύτῃ διαφεύ- δ 
γειν" λέγω δὲ οἷον εἴ τις φαίη δυνατὸν τὴν διάμετρον 
μετρηϑῆναι ὁ μέντοι μετρηϑήσεσϑαι, [ὁ] μὴ λογιζόμενος τὸ 
ἀδύνατον εἶναι, ὅτι ὁϑὲν χωλύει δυνατόν τι ὃν εἶναι ἢ γε- 
γέσϑαι, μὴ εἶναι [δὲ] μηδ᾽ ἔσεσθαι. ἀλλ᾽ ἐχεῖνο ἀνάγκη ἐκ 

21. καὶ τ 22. δέ ον 7Τ' ΑΙοχ. [.22. ἐπὶ αἀὰ4 ΕἼΤ. [.28. βαδίζειν ρμοϑὶ 

μὴ οχτὰ Τ΄ [ καὶ] δὲ καὶ 46α8.. ] μὴ οτὰ Τ'΄ | βαδίζον] βαδίζειν α8.] 24. 
Ροβὲ ᾧ εἴ 21. ροβὲ τούτῳ ἀἰβιίπσιπιπι οὐ. [.25. οὗ] ἧς ΑΙοχ. [.26. λέγω -- 

21. 28. ἀδύνατον οἵα Τ΄. 1 28. εἶ] εἴη Τ' [ τὸ οὐὰ ΕἸ Τ΄ [ 29. γενέσϑαν ρτῖονο 

Ιοοο Εἷς, αἰνόχψιο 7.8. 31. συντεϑειμένη ΑἸεχ, [ονί. τεοίο. 

564 μοβὲ ἀλλα ἀϊδι ὅ. [ 32. γὰρ ἡ] δὲ ἡ ΑΙοχ. [ [οτι. ἡ δηΐς ἐνέργεια οταῖι- 

ἰεπάνπω. [ 35. τοῦτο δὲ οτὰ “4. 

1041ὺ0 τ. οὐκ ἔστι δέ οτὰ 4ὅ. 1.2. διότι “16. [ ἐντελέχειώ ἃ. ἰ 3. τὸ 

εἰρημένον τὸ δυνατὸν 41ὅ.} ἢ Τ'΄ [ 4. τὸ] τι ΕΤ'.| 5. 6. διαφεύγει Αα80. ] 

τ. μετρηϑήσεσϑαι) μετρηϑήσεται «δία. 1 ὃ οτὰ Τ' (5. 8. δυνατόν] ἀδύ- 

νατόν ΑΔ. [1 ὃν οτὰι Τ' [.9. δὲ οτα “44ὅ.Ψ 

ποῆ «πίο χαὲὶ 
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10 τῶν χειμένων, εἰ καὶ ὑποϑοίμεϑα εἶναι ἢ γεγονέναι ὃ οὐχ 
Ν 2 ᾿ ᾽ὔ 

ἔξει μὲν δυνατὸν δέ, ὅτι ὀϑὲν ἔξται ἀδύνατον" συμβήσεται 
᾿ δ "ω ΄, Ι γῇ ᾽ Ἀ 

δέ γε, τὸ γὰρ μετρεῖσθαι ἀδύνατον. ὁ γὰρ δή ἐςι ταὐτὸ 

τό τε ψεῦδος χαὶ τὸ ἀδύνατον" τὸ γάρ σε ἑστάναι νῦνι80 
ψεῦδος μέν, οὐκ ἀδύνατον δέ. ἅμα δὲ δῆλον χαὶ ὅτι, εἰ 

15 τῇ 4 ὄντος ἀνάγκη τὸ Β' εἶναι, καὶ δυνατῷ ὄντος τ «Α'ὶ' εἴ- 
γαι χαὶ τὸ Βὶ ἀνάγχη εἶναι δυνατόν" εἰ γὰρ μὴ ἀνάγχη 
δυνατὸν εἶναι, οὐϑὲν χωλύει μὴ εἶναι δυνατὸν εἶναι. ἔστω 

᾿ ᾿ ΄ 2 - “ λ Χ ν “, ᾿ 

δὴ τὸ ΑΔ! δυνατὸν. οὐχοῦν ὃτε τὸ «Αἱ δυνατον εἴη εἶναι, εἰ 
, ᾿ ΄ - ᾿,ὔ ,΄ 

τεϑείη τὸ ΑἹ, ὀϑὲν ἀδύνατον εἶναι συνέβαινεν" τὸ δέ γε Β 
90 ἀνάγχη εἶναι. ἀλλ᾽ ἣν ἀδύνατον. ἔστω δὴ ἀδύνατον. εἰ 

δὴ ἀδύνατον [ἀνάγκη] εἶναι τὸ Β, ἀνάγχη καὶ τὸ Αἴ εἶναι. 
᾽ δι Ὁ " λ ΄ ᾿ Ν " ἉᾺ " Ἵ» 
ἀλλ᾽ ἣν ἄρα τὸ ΑἹ δυνατόν" καὶ τὸ αὶ ἄρα. ἂν ἄρα ἢ 

λ κι Ἧ Ἀ Ἁ "7, ᾿Α »" [γι “- Ε 

τὸ ΑἹ δυνατόν, καὶ τὸ Β' ἔξςται δυνατὸν, εἴπερ ϑτως εἶχον 
“ - "“ἷ[ ) ΄ τ Ν Χ ᾿ [χ 7ὔ 

ὡςξ τοῦ Α' ὄντος ἀνάγκη εἶναι τὸ Β. ἐὰν δὴ ὅτως ἐχὸν- 
- “Ἔ ᾿ Ω Ἢ 4 ᾿ ΡΣ 

"ὅτων τῷ Α͂Β μὴ ἢ δυνατὸν τὸ Β' ὅτως, οὐδὲ τὸ ΑΙ Β ἕξει 
ὡς ἐτέϑη" χαὶ εἰ τ Αἱ δυνατᾶ ὄντος ἀνάγκη τὸ Βὶ δυνα- 

τὸν εἶναι, εἰ, ἔστι τὸ 41, ἀνάγκη εἶναι χαὶ τὸ Β. τὸ γὰρ 
λ “ « ) 7 Ἁ ἡ ΕΣ Ἁ ,ὔ 

δυνατὸν εἶναι ἐξ ἀναάγχῆς τὸ ΒΒ εἶναι, εἰ τὸ ΑΙ δυνατὸν, 
- , ἣν Σ- Ἁ ΄“ . κΧ 

τοῦτο σημαίνει, ἐὰν ἢ τὸ ΑΙ χαὶ ὅτε χαὶ ὡς ἣν δυνατὸν 
80 δῖναι, χἀχεῖνο τότε χαὶ ὅτως εἶναι ἀναγκαῖον. 
ὅ Ἡπασῶν δὲ τῶν δυνάμεων ὁσῶν τῶν μὲν συγγενῶν 
οἷον τῶν αἰσϑήσεων, τῶν δὲ ἔϑει οἷον τῆς τοῦ αὐλεῖν, τῶν 

δὲ μαϑήσει οἷον τῆς τῶν τεχνῶν, τὰς μὲν ἀνάγκη προε- 
γνεργήσαντας ἔχειν ὅσαι ἔϑει καὶ λόγῳ, τὰς δὲ μὴ τοιαύ- 

8ὅ τας χαὶ τὰς ἐπὶ τῇ πάσχειν ἐκ ἀνάγκη. ἐπεὶ δὲ τὸ δὺυ- 
1048. νατὸν τὶ δυνατὸν χαὶ ποτὲ καὶ πῶς χαὶ ὅσα ἄλλα ἀνόώγκη 

- πὸ διε, τὰ Ά λ 7 , 

προσεῖναι ἐν τῷ διορισμῷ, καὶ τὰ μὲν κατὰ λόγον δύνα- 
Ξ Ν - ΄ ᾽ - 7 Ὰ 2 

ται χινεῖν καὶ αἱ δυνάμεις αὐτῶν μετὰ λόγδ, τὰ δ᾽ ἄλογα 

10. εἰ καὶ] εἶναι εἰ καὶ Εἰ, εἰ εἴη καὶ Αδ, εἴη, εἰ καὺ 6, εἴη .«1.} 11. 

συμβήσεται --- 12. ἀδύνατον οτὰ ΕΠ. 12. δὴ ααἃ ΕἼΤ. ] 18. τὲ οτὰ ΕἼΤ. 

14. ὅτι χαὶ Τ΄] χαὶ οπι Εὖ. | εἰ οτὰ 7. [ 15. ἀνάγκη καὶ τὸ Εὖ, ] Α εἰ- 

γναν 8, εἶναι ΑΔ οὖ, εἶναι τὸ ὦ Τ' [ 19. «4 ΑΙοχ ἐα8, 4.8 οὗ. Ι 20. ἔστω --- 

22. Β ἄρα οτὰ ΑὉ εἰ [ονι. ΑἸοχ. [.21. Β-- αὶ εουὶ., 4 --- Ξ ἑαβοὺ, εἴ. ΟΙ»5. 

Ρ. 123. :22. «Α΄ οἱ Β] πρῶτον εἰ δεύτερον ΕΠ. 1 ἄρα μοβϑὶ Β' οπι Ε΄. ] 

28. εἶχεν Τ΄ 1. 54. δὲ Τ΄ [. 25. 48] Β ἐ. | μὴ -- τὸ Β οχχ 4. | δυνα- 

τὸν οπὰ Αἴοχ. [.26. τὸ] χαὶ τὸ 7΄. 21. καὶ οπι 117. [.28.. ῥεῖπς, εὐναι ομὰ 

Α]οχ. [.29. τὸ α καὶ τὸ ἃ Αδ. | 30. εὖναι} εἶναι ἣν «Α4Ὁ. [ 35. καὶ τὰς ἐ. 

τ. πάσχειν] εἴτε τοῦ ποιεῖν εἴτε καὶ τοῦ πάσχειν ἴοτι. μαραϊε ΑΙοχ, 1 ἀδύ- 

γνατον 4. 
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χαὶ αἱ δυνάμεις ἄλογοι, κἀκείνας μὲν ἀνάγκη ἐν ἐμιψύχῳ 
εἶναι ταύτας δ᾽ ἐόν ἀμφοῖν" τὰς μὲν τοιαύτας δυνάμεις ὃ 

τι: ἀνάγκη, ὅταν ὡς δύνανται τὸ ποιητικὸν χαὶ τὸ παϑητιχὸν 

πλησιάξωσι, τὸ μὲν ποιεῖν τὸ δὲ πάσχειν, ἐκείνας δ᾽ οὐκ 

ἀνάγκη" αὗται μὲν γάρ πᾶσαι μία ἑνὸς ποιητική, ἐχεῖναι 
δὲ τῶν ἐναντίων, ὥστε ἅμα ποιήσει τἀναντία" τοῦτο δὲ 
ἀδύνατον. ἀνάγχη ἄρα ἕτερόν τι εἶναι τὸ κύριον" λέγω 10 
δὲ τοῦτο ὄρεξιν ἢ προαίρεσιν. ὁποτέρου γὰρ ἂν ὀρέγηται 
κυρίως, τῶτο ποιήσδι, ὅταν ὡς δύναται ὑπάρχη καὶ πλη- 
σιάζῃ τῷ παϑητιχῷ. ὥστε τὸ δυνατὸν κατὰ λόγον ἅπαν 
ἀνάγχη, ὅταν ὀρέγηται, ὃ τ᾽ ἔχει τὴν δύναμιν καὶ ὡς ἔχει, 
τὅτο ποιεῖν. ἔχει δὲ παρόντος τ παϑητιχδ χαὶ ὡδὶ ἔχον- 1 

τος ποιεῖν. δἰ δὲ μή, ποιεῖν ὁ δυνήσεται. τὸ γὰρ μηϑενὸς 

τῶν ἔξω κωλύοντος προσδιορίζεσϑαι ὀϑὲν ἔτι δεῖ" τὴν γὰρ 
δύναμιν ἔχει ὡς ἔςι δύναμις τὸ ποιεῖν, ἔξςι δ᾽ ὁ πάντως 

ἀλλ᾽ ἐχόντων πῶς, ἐν οἷς ἀφορισϑήσεται καὶ τὰ ἔξω χω- 

λύοντα" ἀφαιρεῖται γὰρ ταῦτα τῶν ἐν τῷ διορισμῷ προ- "0 
σόντων ἔνια. διὸ ὀδὲ ἂν ἅμα βόληται ἢ ἐπιϑυμῇ ποιεῖν 
δύο ἢ τἀναντία, οὐ ποιήσει" οὐ γὰρ ὅτως ἔχει αὐτῶν τὴν 
δύναμιν ἐδ᾽ ἔξι τὸ ἅμα ποιεῖν ἡ δύναμις, ἐπεὶ ὧν ἐστὶν 
ὅτως ποιήσει. 

0 ᾿᾿πεὶ δὲ περὶ τῆς χατὰ κίνησιν λεγομένης δυνάμεως 5 σι 
γ δ Ὶ ᾿ ν ’ , ἐμ) μ τ, κι εἴρηται, περὶ ἐνεργείας διορίσωμεν τί τέ ἐστιν ἡ ἐνέργεια 

κ᾿ μὰ, δ᾽ Ν ᾿ ᾿ . “ ν Ὁ 5 

χαὶ ποῖόν τι. χαὶ γὰρ τὸ δυνατὸν ἅμα δῆλον ἔςξαι διαι- 
“- “ , πα; 7 Ἀ - ΄ “ὦ 

ρὅσιν, ὅτι ὁ μόνον τὅτο λέγομεν δυνατὸν ὃ πέφυχε χινεῖν 
2 Ἃ - (Ἔα κήτη, ρυ: - Ἃ ΄ ΄ ) " 
ἄλλο ἡ χινεῖσϑαι ὑπ᾽ ἄλλθ, ἡ ἁπλῶς ἢ τρόπον τινά, ἀλλα 

χ ΄ λ - - Ἀ ν ΄ 7 ᾿ 

χαὶ ἑτέρως. διὸ ζητϑντες χαὶ περὶ τότων διήλθομεν. ἔστι 30 

δ᾽ ἡ ἐνέργεια τὸ ὑπάρχειν τὸ πρᾶγμα, μὴ οὕτως ὥσπερ 
λέγομεν δυνάμει (λέγομεν δὲ δυνάμει οἷον ἐν τῷ ξύλῳ 
«ς - ν - “ ᾿ δ » , " 

ι ομῆν χαὶ ἐν τῇ ὅλῃ τὴν ἡμίσειαν, ὅτε ἀφαιρεϑείη ἄν, 

1048. 5. μὲν] μὲν οὖν Τ', ἴονι. τοοῖο. [6. δύνωνται ΕἼΤΟ, 6. οἱ 12. 

φιοαΐ ρμοϑβδῖηί ἐ. τὸ παϑητικὸν καὶ τὸ ποιητικὸν Ε 18. 5. μὲν οτὰ 48.] 
11. δὲ τοῦτο] δ᾽ εἴτε .16ὶ.} 12. ὑπάρχη καὶ οπι ἡ. [15. 18. πλησιάζει α.] 

14. οὗ τ] ὅτ᾽ 4, οὗ ΕἼΤ. [1 18. δύναμις τοῦ Βταπᾷ. σοπΐοοῖϊ ὁχ ΑΙοχ, οἴ ὦ 28, 

δυνάμει τοῦ οὖ, τοῦ δυνάμει ἐᾳ8.} “1. ἢ] καὶ Τ'. [ ἐπιϑυμεῖν 41. 1 5. τὴν] 

ἅμα τὴν α8. ] 28. ἔστιν ἅμα τοῦ ἅμα Α4Ὁ, [.55. κίνησιν] δύναμιν Ἵ". 

28. δυνατὸν οπὰ “41ὅ, ἰ 80. διήλθομεν} ἰγαορίανἑηειι5. τ. 1 32. ρανθηι οὶ ἴπ- 

οἴαδι νεῦρᾷ λέγομεν --- 35. ϑεωρῆσαι ρταεοϊρίεμίο, ΑΙοχ, 56 πὸ 5ἷς φυϊάοπι 

ΘὨσΟΙΆ1 ΠΟ ον μχα 10. 5115. οοηῃδίαϊ ; ἴον!. 35. ρυποίσιη. ρΡοϑὲ ἐνεργείᾳ εἰ δ᾽ 

ρΡοϑὲ δῆλον οχμϊτοπάμπι, ᾿ 58, ὅλη} διαμέλερῳ ΑἸΙοχ. [ ὅτε ἀ8. 
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καὶ ἐπιστήμονα χαὶ τὸν μὴ ϑεωρῦᾶντα, ἂν δυνατὸς ἢ ϑεω- 
85 ρῆσαι), τὸ δ᾽ ἐνεργείᾳ. δῆλον δ᾽ ἐπὶ τῶν χαϑ' ἕκαστα τῇ 

ἐπαγωγῇ ὃ βελόμεϑα λέγειν, καὶ ὁ δεῖ παντὸς ὕρον ζη- 
τοῖν ἀλλὰ χαὶ τὸ ἀνάλογον συνορᾶν, ὅτι ὡς τὸ οἰχοδο- 

1048) μοῦν πρὸς τὸ οἰκοδομικόν, καὶ τὸ ἐγρηγορὸς πρὸς τὸ χα- 
ϑεῦδον, χαὶ τὸ ὁρῶν πρὸς τὸ μύον μὲν ὄψιν δὲ ἔχον, καὶ 
τὸ ἀποχεχριμένον ἐκ τῆς ὕλης πρὸς τὴν ὕλην, καὶ τὸ 

ἀπειργασμένον πρὸς τὸ ἀνέργαςον. ταύτης δὲ τῆς διαφο- 
δ ρᾶς ϑατέρῳ μορίῳ ἔστω ἡ ἐνέργεια ἀφωρισμένη, ϑατέρῳ 
δὲ τὸ δυνατόν. λέγεται δὲ ἐνεργείῳψ ὁ πάντα ὁμοίως, ἀλλ᾽ 
ἢ τῷ ἀνάλογον, ὡς τοῦτο ἐν τούτῳ ἢ πρὸς τὅτο, τόδ᾽ ἐν 

τῷδε ἢ πρὸς τόδε" τὰ μὲν γὰρ ὡς κίνησις πρὸς δύναμιν, 

τὰ δ᾽ ὡς ὀσία πρός τινα ὕλην. ἄλλως δὲ τὸ ἄπειρον 
10 καὶ τὸ χενὸν χαὶ ὅσα τοιαῦτα λέγεταν δυνάμει χαὶ ἐνερ- 

γείῳ πολλοῖς τῶν ὄντων, οἷον τῷ ὁρῶντι καὶ βαδίζοντι χαὶ 
ὁρωμένῳ. ταῦτα μὲν γὰρ ἐνδέχεται χαὶ ἁπλῶς ἀληϑεύε- 
σϑαί ποτε' τὸ μὲν γὰρ ὁρώμενον ὅτι ὁρᾶται, τὸ δ᾽ ὅτι 
ὁρᾶσϑαι δυνατόν" τὸ δ᾽ ἄπειρον ἐχ ὅτω δυνάμει ἐςὶν ὡς 

15 ἐνεργείῳς ἐσόμενον χωριστόν, ἀλλὰ γνώσει. τὸ γὰρ μὴ 
ὑπολείπειν τὴν διαίρεσιν ἀποδίδωσι τὸ εἶναι δυνάμει ταύ- 
τὴν τὴν ἐνέργειαν, τῷ δὲ χωρίζεσϑαι οὔ. 

ἐπεὶ δὲ τῶν πράξεων ὧν ἔστι πέρας οὐδεμία τέλος 

ἀλλὰ τῶν περὶ τὸ τέλος, οἷον τοῦ ἰσχναίνειν ἡ ἰσχνασία 

30 αὐτό, αὐτὰ δὲ ὅταν ἰσχναίνῃ οὕτως ἐστὶν ἐν χινήσει, μὴ 
ὑπάρχοντα ὧν ἕνεχα ἡ χίνησις, οὐχ ἔστι ταῦτα πρᾶξις 188 
οὐ τελεία γ8ε᾽ οὐ γὰρ τέλος, ἀλλ᾽ ἐχδίνῃ ἐνυπάρχει τὸ 
τέλος χαὶ ἡ πρᾶξις. οἷον ὁρᾷ, ἀλλὰ καὶ φρονεῖ καὶ νοεῖ 

χαὶ νενόηχεν" ἀλλ᾽ ὁ μανϑάγειν χαὶ μεμάϑηκεν, ὁδ᾽ ὑγιά- 

84. καὶ τὸν] τὸν ϑεωροῦντα καὶ τὸν Εἰ. ἂν ἀδύνατος α8. [ ἢ οτὰ 

ΕΤ΄} 85. τὸ δ᾽] τόδε α8. 831. καὶ οἵα 8. [ ἀναλογοῦν 7. ὅτε οτὰ “16. 

1048ὺ 4. ταύτης -- 4.5. διαφορᾶς] ἔστι τέ τι καὶ ταύτης τῆς διαφο-- 

ρᾶς ΕἼ' ΑΙοχ. δ. ϑατέρῳ μορίῳ ΒΟΥΡ5Ι οὐπὰ {1712: οοιουὶ οἱ οὗ οἱ ἔονι. ΑἸὸχ 

ϑάτερον μόριον. [ ἔσται 41.) ϑάτερον ἴοτι. ΑΙοχ. [6. ἐνέργεια «1ὅ.} τ. τῷ 

ΑἸοχ, τὸ αβον. [ τόδ᾽ ΑἸοχ ἡ, τὸ δ᾽ ἀβοὺ.} 1. 8. ἐν τῷδε ἢ πρὸς τόδε Ὀὶ νῸΣ 

ἀξ ὁ. 9. ὡς οτὰ 7. [ ροϑὶ δὲ «44 καὶ Εἰ Τοῦ. ] το. τὸ αἀὰ ἀὐ!ύ, 1 δυν.] καὶ 

ὃ. 8. 12. ταῦτα] εἰ ταῦτα 4ὅ. ] 12. 13. ἀληϑεύεσϑαί] καὶ ἀληϑεύεσϑαί 

7α8.} 18. γὰρ οτχ 7. 15. τὸ ΤΑ  ΑΙεχ α8, τῷ οὐ. 16. ὑπολιπεῖν «(ϑι] 

18. ἐπεὶ --- 85. κένησιν οὐχ Ε7᾽ ΑἸοχ ἐξ σοίουιι πη) ρου αν 551π}15 δοαῖοης σουχαρίε- 

115. ᾿ Ὁ. 28. ἴοτε. ἀλλ᾽ ἐκείνη), ἡ ἐνυπάρχει τὸ τέλος, καὶ πρᾶξις. Ι 28. 24. ἔονι. 
τ ἘΉΝῚ τε τς Ε) : ͵ Ἂν , 

οὐον οθῳ αμο καὶ ἑώροικὲ καὶ φρονέει 4.7} πεφϑονὴκξε καὶ γὸοὲν καὺ γενθήῆκεν. 
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ζεται χαὶ ὑγίασται. εὖ ζῇ καὶ εὖ ἔζηχκεν. ἀλλὰ καὶ 5. 
εὐδαιμονεῖ χαὶ εὐδαιμόνηκεν. εἰ δὲ μή, ἔδει ἄν ποτε παύε- 
σϑαι, ὥσπερ ὅταν ἰσχναίνῃ. νῦν δ᾽ ὅδ, ἀλλὰ ζῇ καὶ ἔζηκεν. 
τότων δὴ τὰς μὲν κινήσεις λέγειν, τὰς δ᾽ ἐνεργείας. πᾶσα 

γὰρ κίνησις ἀτελής, ἰσχνασία, μάϑησις, βάδισις, οἰκοδό- 
μησις᾽ αὗται δὲ χινήσεις, χαὶ ἀτελεῖς γε. οὐ γὰρ ἅμα 30 
βαδίζει χαὶ βεβάδιχεν, δ᾽ οἰχοδομεῖ χαὶ ὠχοδόμηκεν, ὀδὲ 
γίγνεται χαὶ γέγονεν, ἢ κινεῖται χαὶ χεχίνηκεν" ἀλλ᾽ ἕτε- 

ρον χαὶ χινεῖ καὶ χεχίνηχεν. ἑώραχε δὲ καὶ ὁρᾷ ἅμα τὸ 
αὐτό, καὶ νοεῖ καὶ νενόηχεν. τὴν μὲν ὃν τοιαύτην ἐνέργειαν 
λέγω, ἐχείνην δὲ χίνησιν. τὸ μὲν οὖν ἐνεργείᾳ τί τέ ἐστι 8 

χαὶ ποῖον, ἐκ τότων χαὶ τῶν τοιότων δῆλον ἡμῖν ἔξω. 

7Φ7ὋὺὋ θ Πότε δὲ δυνάμει ἐςὶν ἕχαξςον χαὶ πότε ὄ, διοριςξέον" 

ὁ γὰρ ὁποτεϑν. οἷον ἡ γῆ ἄρ᾽ ἐςὶν ἄνϑρωπος δυνάμει; ἢ ὅθ, 1049α 
ἀλλὰ μᾶλλον ὅταν ἤδη γένηται σπέρμα, καὶ οὐδὲ τότε 
ἴσως, ὥσπερ [ὃν] ἐδὲ ὑπὸ ἰατριχῆς ἅπαν ἂν ὑγιασϑείη ἐδ᾽ 
ἀπὸ τύχης, ἀλλ᾽ ἔστι τι ὃ δυνατόν ἐστι, χαὶ τοῦτ᾽ ἐστὶν 

ὑγιαῖνον δυνάμει. ὅρος δὲ τοῦ μὲν ἀπὸ διανοίας ἐντελε- ὅ 

χείῳ γιγνομένα ἐκ τὸ δυνάμει ὄντος, ὅταν βεληϑέντος γί- 
γνηται μηϑενὸς κωλύοντος τῶν ἐχτός, ἐκεῖ δ᾽ ἐν τῷ ὑγια- 

ζομένῳ, ὅταν μηϑὲν κωλύῃ τῶν ἐν αὐτῷ. ὁμοίως δὲ δυ- 
γάμει χαὶ οἰκία, εἰ μηϑὲν χωλύει τῶν ἐν τούτῳ χαὶ τῇ 

ὕλῃ τοῦ γίγνεσθαι οἰχίαν, οὐδ᾽ ἔξιν ὃ δεῖ προσγενέσϑαι ἢ 10 

184ἀπογενέσϑαι 1) μεταβαλεῖν, τοῦτο δυνάμει οἰκία. καὶ ἐπὶ 
τῶν ἄλλων ὡσαύτως, ὅσων ἔξωϑεν ἡ ἀρχὴ τῆς γενέσεως, 

χαὶ ὅσων δὴ ἐν αὐτῷ τῷ ἔχοντι, ὅσα μηϑενὸς τῶν ἔξωϑεν 
ἐμποδίζοντος ἔξαι δι αὑτῷ. οἷον τὸ σπέρμα ὄπω" δεῖ γὰρ 
ἐν ἄλλῳ χαὶ μεταβάλλειν. ὅταν δ᾽ ἤδη διὰ τῆς αὑτοῦ 10 
ἀρχῆς ἦ τοιὅτον, ἤδη τῦτο δυνάμει" ἐκεῖνο δὲ ἑτέρας ἀρ- 

25. ἔζηχεν" ἀλλὰ καὶ] ἴοτι. ἔζηκεν ἅμα, καὶ. [ 28. τούτων -- 85. κί- 

ψησιν  ιᾶδο ἐχραηρῖς Α46ὁ. [.58. δὴ] ἴοτι. δὴ δεῖ. [ 830. δὲ] ἴοτε. δὴ. [ 81. 

φὠχοδόμησεν 41. 35. κινεῖται καὶ] ἴοτι. κινεῖ τε καὶ. [ κεκένηκεν} κεκένης 

ται 4. | 38. χεκίνηκεν «4, κινεῖται αϑοῦ. [ 85. ἐνέργεια Τί, ἐνεργεῖν 4. ] 

86. ἔσται ΕἼΤ. [ 31. δὲ οχὰ Τ' 
10ρ49α 1. δυνάμει ἄνϑρωπος ΕἸ Ταβ.  Ἰπιοττοραπαιϊ 5ἰστιτη ροϑὶ δυνά- 

μξι ῬΟΒῸΪ ο. ΑἸεχ, ροϑβὲ οὐ εοὖὗ. [.2. τότε] τότε πως Τ', τοῦτό πως Εἰ, τοῦτο 

79 Εἰ, τοῦ τόπου α8, ἴος αἄΐις ἐ. 3. οὖν οτιν ἐ, ἴοτι. γὰρ ρτὸ οὖν [ἱαὰ- 

Βαϊε ΑἸεχ, [ ἀν] δὴ 4ὅ. [ 5. δὲ] μὲν ΑΙοχ. [ ἀπὸ] ὑπὸ ἀ8.} 8. τῶν] τῷ Εἰ. ] 

9. εἰ -- ΄ρ. οἰκίαν οτὰ 44ὅ. [ 9. τῶν οπι Τ'. [ 18. ὅσα] ὅταν ἴοτι. ΑΙεχ. [ 15. 
Ροβὲ ἄλλῳ «44 6886 ἐ. [ μεταβαλεῖν ΕἸ. 1 δ᾽ οτὰ Τ'΄ [ αὐτῆς α8.} 16. ἐκεῖνα ΕἸ. 
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χῆς δεῖται, ὥσπερ ἡ γῆ οὔπω ἀνδριὰς δυνάμει" μετα- 
βάλλοσα γὰρ ἔξαι χαλκός. ἔοιχε δὲ ὃ λέγομεν εἶναι ὁ 
τόδε ἀλλ᾽ ἐχείνινον, οἷον τὸ χιβώτιον ὁ ξύλον ἀλλὰ ξύλι- 

90 γον, ὁδὲ τὸ ξύλον γῆ ἀλλὰ γήϊνον, πάλιν ἡ γῆ εἰ ὅτως 
μὴ ἄλλο ἀλλ᾽ ἐχείνινον, ἀεὶ ἐκεῖνο δυνάμει ἁπλῶς τὸ ὕςε- 
οόν ἐςξιν. οἷον τὸ κιβώτιον ὁ γήϊνον ἐὀδὲ γῆ, ἀλλὰ ξύλινον" 
τὅτο γὰρ δυνάμει κιβώτιον καὶ ὕλη χιβωτίϑ αὕτη, ἁπλῶς 
μὲν τῇ ἁπλῶς, τοδὶ δὲ τοδὶ τὸ ξύλον. εἰ δέ τί ἐςι πρῶ- 

η5 τον, ὃ μηχέτι κατ᾿ ἄλλο λέγεται ἐχείνινον, τοῦτο πρώτη 

ὕλη" οἷον εἰ ἡ γῆ ἀερίνη, ὁ δ᾽ ἀὴρ μὴ πῦρ ἀλλὰ πύρινος, 
τὸ πῦρ ὕλη πρώτη ὡς τόδε τι χαὶ σία. τότῳ γὰρ δια- 
φέρει τὸ χαϑόλου καὶ τὸ ὑποχείμενον τῷ εἶναι τόδε τι ἢ 
μὴ εἶναν" οἷον τοῖς πάϑεσι τὸ ὑποχείμενον ἄνϑρωπος καὶ 

80 σῶμα χαὶ ψυχή, πάϑος δὲ τὸ μεσιχὸν καὶ λευχόν, λέ- 
γεται δὲ τῆς μϑσικῆς ἐγγενομένης ἐχεῖνο ὁ μεσιχὴ ἀλλὰ 
μϑσικόν, καὶ οὐ λευκότης ὁ ἄνϑρωπος ἀλλὰ λευχόν, οὐδὲ 
βάδισις ἢ κίνησις ἀλλὰ βαδίζον ἢ κινόμενον, ὡς τὸ ἐκεί- 

γίγον. ὅσα μὲν οὖν οὕτω, τὸ ἔσχατον οὐσία" ὅσα δὲ μὴ 
85 οὕτως ἀλλ᾽ εἶδός τι χαὶ τόδε τι τὸ κατηγορούμενον, τὸ 

ἔσχατον ὕλη καὶ ὁσία ὑλιχή. καὶ ὀρϑῶς δὴ συμβαίνει τὸ 
1049) ἐχείνινον λέγεσϑαι χατὰ τὴν ὕλην χαὶ τὰ πάϑη" ἄμφω!ι85 

γὰρ ἀόριστα. πότε μὲν οὖν λεχτέον δυνάμει καὶ πότε οὔ, 
εἴρηται. 

8. ᾿Ἰἐ7πεὶ δὲ τὸ πρότερον διώρισται ποσαχῶς λέγξται, 
5 φανερὸν ὅτι πρότερον ἐνέργεια δυνάμεώς ἐστιν. λέγω δὲ 
δυνάμεως οὐ μόνον τῆς ὡρισμένης ἢ λέγεται ἀρχὴ μετα- 
βλητιχὴ ἐν ἄλλῳ ἡ ἄλλο, ἀλλ᾽ ὅλως πάσης ἀρχῆς κινη- 

18. εἶναι οπὰ ἔ, 1 “0. ξύλον ἡ γῆ Τ΄ | ροβὶ γήϊνον ρυιποίο ἀἰδεϊηχῖς ὦ, 

οπαπηα Ρόϑϊ τι δα ἔοικε δὲ ρὸν ἁπδοο απ τὸ ογαπίτ νευρὰ ἀεὶ --- ὕστε- 

ρόν ἔστιν. 1 “1. ἀλλ᾽ ἐκείνινον ἀεὶ οτὰ ΑΙ. ἀεὶ ἐκεῖνο δὲ δυνάμει Εἰ, ὁπ 

γ9 Εἰ, δυνάμει οτν Ὁ, [..“21. 22. τὸ ὕστερόν] ὃ τὸ προσεχὲς καὶ τελευταῖον γρ 

Ε).1 24. ἁπλοῦ 1΄. ] τοδὶ] τουδὲ Τ' | τὸ «44 Κ᾽ 4. | εἰ] τὸ εἰ α. 1 24. 25. ἐστι 

τὸ πρῶτον 75. 25. ἄλλο Αὐ ΔΙοχ ἐαᾳ8 εἰ πιᾶνρο Ε, χὰϊ γρ κατ᾽ ἀλλο ἀλλ᾽ 

ἐχεῖνο δηλονότι. ἄλλου οὖ. ἐκεῖνο ον τοῦτο 41. | 21. τὸ πῦρ οἵ ἐ. | ὡς] 

οὐ 1, εἰ δὲ 47. Ι καὲ οὐσία] οὐσία ΑὉ, οὖσα ΕΠ] ΑἸοχ, ἴονι. σθοῖθ. 28. 

τῷ] τὸ Τ΄ [ εἶναι} καὶ Τ', οἷν ΒΕ, εἶναι καὶ ἀ8. [ 81. ἐγγινομένης Εἰ. ] 

ἐχείνω 410. Ι 38. ἢ κίνησις} ἣ κίνησις Ἵ', οὐδὲ κίνησις 417. [1 ὸ]} τε 4. | 

85. εὐδός τι] τι οὐ ΓΕ, 

1049} 1. λέγεσϑαι] οὐ λέγεσϑαι ἀ5.} 4. πρῶτον 1. [ ὁσαχῶς ΕἼΤα5.] 
Ρ ( Ξ' ΠΕΘΘΝ Γ' ᾿ ἊΣ ΄'ι 5. ὅτι τὸ πρότερον 1. 6. ἀρχὴ οη 7. 
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τιχῆς ἢ στατιχῆς. καὶ γὰρ ἡ φύσις ἐν ταὐτῷ [γίγνεται" 
ἐν ταὐτῷ γὰρ] γένει τῇ δυνάμει" ἀρχὴ γὰρ κινητική, ἀλλ᾽ 
ἐκ ἐν ἄλλῳ ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ ἡ αὐτό. πάσης δὴ τῆς τοιαύ- 10 

τῆς προτέρα ἐςὶν ἡ ἐνέργεια χαὶ λόγῳ καὶ τῇ ὀσίᾳ᾽ χρόνῳ 
δ᾽ ἔξει μὲν ὥς, ἔξι δ᾽ ὡς δ. τῷ λόγῳ μὲν ὃν ὅτι προτέρα, 
δῆλον" τῷ γὰρ ἐνδέχεσϑαι ἐνεργῆσαι δυνατόν ἐςξι τὸ πρώ- 
τως δυνατόν, οἷον λέγω οἰχοδομιχὸν τὸ δυνάμενον οἰχοδο- 
μεῖν, καὶ ὁρατιχὸν τὸ ὁρᾶν, καὶ ὁρατὸν τὸ δυνατὸν ὁρᾶ- 15 
σϑαι. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ὡς ἀνάγχη 

τὸν λόγον προὐὔπάρχειν χαὶ τὴν γνῶσιν τῆς γνώσεως. τῷ δὲ 
χρόνῳ πρότερον ὧδε" τὸ τῷ εἴδει τὸ αὐτὸ ἐνεργὃᾶν πρότερον, 
ἀριϑμῷ δ᾽ ὄ. λέγω δὲ τᾶτο ὅτι τϑδε μὲν τὸ ἀνθρώπε τῷ 
ἤδη ὄντος χατ᾽ ἐνέργειαν χαὶ τῇ σίτϑ χαὶ τῇ ὁρῶντος πρό- 90 

ο - Ω ΄ Χ λ 

τερον τῷ χρόνῳ ἡ ὕλη χαὶ τὸ σπέρμα χαὶ τὸ ὁρατιχόν, ἃ 
5 

δυνάμει μέν ἐστιν ἄνϑρωπος καὶ σῖτος χαὶ ὁρῶν, ἐνεργείᾳ 

δ᾽ ὅπω. ἀλλὰ τότων πρότερα τῷ χρόνῳ ἕτερα ὄντα ἐνὲρ- 
γείᾳ, ἐξ ὧν ταῦτα ἐγένετο" ἀεὶ γὰρ ἐκ τῇ δυνάμει ὄντος 
γίγνεται τὸ ἐνεργείᾳ ὃν ὑπὸ ἐνεργείᾳ ὄντος, οἷον ἄνϑρωπος 35 
ἐξ ἀνϑρώπϑ, μϑσιχὸς ὑπὸ μϑσικϑ, ἀεὶ κινδντός τινος πρώτϑε᾽ 

τὸ δὲ κινὸν ἐνεργείᾳ ἤδη ἐςξίν. εἴρηται δ᾽ ἐν τοῖς περὶ τῆς 
ιβδθοόσίας λόγοις ὅτι ἅπαν τὸ γιγνόμενον γίγνεται ἔχ τινός τι 

χαὶ ὑπό τινος, χαὶ τὅτο τῷ εἴδει τὸ αὐτό. διὸ χαὶ δοκεῖ 
ἀδύνατον εἶναι οἰκοδόμον εἶναι μὴ οἰχκοδομήσαντα μηϑὲν ἢ 30 

χιϑαριξὴν μηϑὲν κιϑαρίσαντα" ὁ γὰρ μανϑάνων χιϑαρίζειν 
χιϑαρίζων μανϑάνει κιϑαρίζειν, ὁμοίως δὲ χαὶ οἱ ἄλλοι. 
ὅϑεν ὁ σοφιστικὸς ἔλεγχος ἐγίγνετο ὅτι οὐχ ἔχων τις τὴν 
ἐπιξήμην ποιήσει ὃ ἡ ἐπιςήμη" ὁ γὰρ μανϑάνων ἐκ ἔχει. 
ἀλλὰ διὰ τὸ τοῦ γιγνομένου γεγενῆσϑαί τι χαὶ τῇ ὅλως 36 
χινουμένου χεχινῆσϑαί τι (δῆλον δ᾽ ἐν τοῖς περὶ κινήσεως 

τῦτο) καὶ τὸν μανϑάνοντα ἀνάγχη ἔχειν τι τῆς ἐπιξήμης 10ὅθα- 
ἴσως. ἀλλ᾽ οὖν καὶ ταύτῃ γε δῆλον ὅτι ἡ ἐνέργεια χαὶ 
οὕτω προτέρα τῆς δυνάμεως χατὰ γένεσιν χαὶ χρύνον. 
ἀλλὰ μὴν χαὶ οὐσίᾳ γε, πρῶτον μὲν ὅτι τὰ τῇ γενέσει 

8.9. γίγνεται δυνάμει" ἐν Εἰ. γίγνεται --- ταὐτῷ γὰρ οτὰ 41 ΑἸακ. [- 

10. δὲ 75. [18. τῷ] τὸ Ε΄. [ τῷ γὰρ] τὸ γὰρ τῷ 8. [ 15. δρᾶν] δυνά- 

μενον δρᾶν α8.} 18. ὧδε αὐὰ 4 Μίαβο, οτὰ ὑ. 1 20. ροβὶ σίτου «44 καὶ 

τοῦ ἵππου α8. } 21. ἃ οτα Αὁ. ] 22. ἔσται 4. ]. 5.3. τῶ χρόνω πρότερα 

ΕἼΤαβ. 1 35. τὸ οτὰ 475. [ ὑπὸ ἐνεργείας ὄντος Εἰα8, οπι “418. 1 “21. ἐνέρ-- 

γεια Ἴ. 1.28. πᾶν 45. [| τι} τε 8. ] 35. καὶ -- 86. τό ομἱὰ Τ'. 

1060α 4. οὐσία α8. 1 πὲν οὖν ὅτι α5. ] τὰ τῇ ] ταύτη Ἴ᾽. 



1 
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90 
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ὕστερα τῷ εἴδει καὶ τῇ οὐσίᾳ πρότερα, οἷον ἀνὴρ παιδὸς 
χαὶ ἄνϑρωπος σπέρματος" τὸ μὲν γὰρ ἤδη ἔχει τὸ εἶδος, 
τὸ δ᾽ ὄ' χαὶ ὅτι ἅπαν ἐπ᾽ ἀρχὴν βαδίζει τὸ γιγνόμενον 
καὶ τέλος ἀρχὴ γὰρ τὸ οὗ ἕνεχα, τοῦ τέλος δ᾽ ἕνεχα ἡ 

γένεσις. τέλος δ᾽ ἡ ἐνέργεια, χαὶ τούτϑ χάριν ἡ δύναμις 

λαμβάνεται" ὁ γὰρ ἵνα ὄψιν ἔχωσιν ὁρῶσι τὰ ζῷα, ἀλλ᾽ 
ὅπως ὁρῶσιν ὄψιν ἔχεσιν. ὁμοίως δὲ καὶ οἰχοδομιχὴν ἵνα 

οἰχοδομῶσι, καὶ τὴν ϑεωρητιχὴν ἵνα ϑεωρῶσιν" ἀλλ᾽ ὁ ϑεω- 
ροῦσιν ἵνα ϑεωρητικὴν ἔχωσιν, εἰ μὴ οἱ μελετῶντες" οὗτοι 

δ᾽ οὐχὶ ϑεωροῦσιν ἀλλ᾽ ἢ ὡδὶ ἢ ὅτι ὀϑὲν δέονται ϑεωρεῖν. 
ἔτι ἡ ὕλη ἐστὶ δυνάμει, ὅτι ἔλϑοι ἂν εἰς τὸ εἶδος" ὅταν 
δέ γ᾽ ἐνεογείῳ ἢ, τότε ἐν τῷ εἴδει ἐςίν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ 
τῶν ἄλλων χαὶ ὧν χίνησις τὸ τέλος. διὸ ὥσπερ οἱ διδά- 

σχοντὲς ἐνεργᾶντα ἐπιδείξαντες οἴονται τὸ τέλος ἀποδεδω- 

κέναι, καὶ ἡ φύσις ὁμοίως. εἰ γὰρ μὴ οὕτω γίγνεται, δΊΒ7 
ΠῈαύσωνος ἔσται “ρμῆς ἄδηλος γὰρ χαὶ ἡ ἐπιστήμη εἰ 
ἔσω ἢ ἔξω, ὥσπερ χἀχεῖνος" τὸ γὰρ ἔργον τέλος, ἡ δὲ 

᾿ ΄ Ν ; λ . » ᾧ ᾿ 

ἐνέργξδια τὸ ἔργον. διὸ χαὶ τϑνομα ἐνέργδια λέγεται χατὰ 
, δε λὸ Ν , ε λ ν ᾿ Ν 

τὸ ἔργον, χαὶ συντείνει πρὸς τὴν ἐντελέχειαν. ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶ 
- Ἀν ᾿ - ᾿: "“ Ω κ᾿ 

“τῶν μὲν ἔσχατον ἡ χρῆσις, οἷον ὄψεως ἡ ὅρασις, καὶ ὀϑὲν 

γίγνεται παρὰ ταύτην ἕτερον ἀπὸ τῆς ὄψεως ἔργον, ἀπ᾽ 
ἐνίων δὲ γίγνεταί τι, οἷον ἀπὸ τῆς οἰχοδομικῆς οἰκία παρὰ 
τὴν οἰχοδόμησιν, ὅμως ὀϑὲν ἧττον ἔνϑα μὲν τέλος ἔνϑα δὲ 
μᾶλλον τέλος τῆς δυνάμεώς ἐστιν. ἡ γὰρ οἰκοδόμησις ἐν 

τῷ οἰχοδομουμένῳ, καὶ ἅμα γίγνεται καὶ ἔστι τῇ οἰχίᾳ. 

ὅσων μὲν οὖν ἕτερόν τί ἐςι παρὰ τὴν χρῆσιν τὸ γιγνόμε- 

γον, τότων μὲν ἡ ἐνέργεια ἐν τῷ ποιϑμένῳ ἐςίν, οἷον ἥ τὲ 
οἰχοδόμησις ἐν τῷ οἰχοδομουμένῳ χαὶ ἡ ὕφανσις ἐν τῷ 
ὑφαινομένῳ, ὁμοίως δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, χαὶ ὅλως ἡ 
κίνησις ἐν τῷ χινουμένῳ᾽ ὅσων δὲ μὴ ἔςιν ἄλλο τι ἔργον 
παρὰ τὴν ἐνέργειαν, ἐν αὐτοῖς ὑπάρχει ἡ ἐνέργεια, οἷον τ 
ὅρασις ἐν τῷ ὁρῶντι καὶ ἡ ϑεωρία ἐν τῷ ϑεωροῦντι χαὶ ἡ 

8. τὸ οὗ] ὅτου 416. 10. τὰ ἕῷα ὁρῶσιν Τ.] 18. ϑεωρητικὴν οτὰ 41. 

14. οὐχ ἣ ϑεωροῦσιν ἀλλ᾽ ἡ ΕἼΤ. ἢ γοϑὶ ὡδὲ οπι «4ὅ.} ἢ ὅτι οὐδὲ δέον-- 

ται τοῦ ϑεωρεῖν ἴοτε. μΒαρναϊ! ΑἸοχ, Ἰοοι5 αὐπιοάππι ἀτῖι5. [ 16. γ᾽ οἵα ΕἼ. | 

τότε] τόδε ο.] 11. διὸ --- 18. τέλος οτὰ Εἰ. [ 19. γένηται ΑΙοχ. [ 20. πάσ- 

σωνὸος Τ᾽ Αδίαβ, πάσωνος ΑΙοχ Εἰ τὰς. | ἑρμῆς ἔσται Εἰα8, ἑρμήσεται Τ΄ 

καὶ οπὰ Αδϊα8. ] 322. λέγεται ἐνέργεια Αϑα8. 1 24. ἐσχάτων Αι 1 ἡ γροόϑι 

ὄψεως οτἱ ΕΣ 1. [ δρασιν 1. 1 “5. ἔργον οπὶ δ. Ἰτπε ἰῶϑ: } 58. ἢ δ 

ἐνέργεια Α4Ὁ, 
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ζωὴ ἐν τῇ ψυχῇ, διὸ χαὶ ἢ εὐδαιμονία" ξωὴ γὰρ ποιά 1050) 

τις ἐςίν. ὡςξ φανερὸν ὅτι ἡ οὐσία χαὶ τὸ εἶδος ἐ γέργειά 

ἐξιν. χατώ τε δὴ τοῦτον τὸν λόγον φανερὸν ὅτι πρότερον 
τῇ ὀσίᾳ ἐνέργεια δυνάμεως" καὶ ὥσπερ εἴπομεν, τῷ χρόνο 
ἀξὲ προλαμβάνει ἐνέργεια ἑτέρα πρὸ ἑτέρας ἕως τῆς τοῦ ὕ 
ἀεὶ κινῦντος πρώτως. ἀλλὰ μὴν χαὶ κυριωτέρως" τὰ μὲν 
γὰρ ἀΐδια πρότερα τῇ οὐσίᾳ τῶν φϑαρτῶν, ἔστι δ᾽ οὐϑὲν 
δυνάμει ἀΐδιον. λόγος δὲ ὅδε. πᾶσα δύναμις ἅμα τῆς 
ἀντιφάσεώς ἐςιν" τὸ μὲν γὰρ μὴ δυνατὸν ὑπάρχειν οὐχ 

βδν ὑπάρξειεν ὀϑενί, τὸ δυνατὸν δὲ πᾶν ἐνδέχεται μὴ ἔνδο- 10 
γεῖν. τὸ ἄρα δυνατὸν εἶναι ἐνδέχεται χαὶ εἶναι χαὶ μὴ 

εἶναι" τὸ αὐτὸ ἄρα δυνατὸν χαὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι. τὸ 
δὲ δυνατὸν μὴ εἶναι ἐνδέχεται μὴ εἶναι" τὸ δ᾽ ἐνδεχόμε- 
γὸν μὴ εἶναι φϑαρτόν, ἢ ἁπλῶς, ἢ τῦτο αὐτὸ ὃ λέγεται 
ἐνδέχεσϑαι μὴ εἶναι, ἢ κατὰ τόπον ἢ κατὰ ποσὸν ἢ ποιόν" 1ὅ 
ἁπλῶς δὲ τὸ χατ᾽ ὀσίαν. ὀϑὲν ἄρα τῶν ἀφϑάρτων ἁπλῶς 

δυνάμει ἐςὶν ὃν ἁπλῶς" κατὰ τὶ δ᾽ ὀϑὲν κωλύει, οἷον ποιὸν 

ἢ ποῦ" ἐνεργείῳ ἄρα πάντα. ὀδὲ τῶν ἐξ ἀνάγκης ὄντων, 
χαίτοι ταῦτα πρῶτα" εἰ γὰρ ταῦτα μὴ ἦν, οὐϑὲν ἂν ἦν. 

ὁδὲ δὴ χίνησις, εἴ τίς ἐςιν ἀΐδιος, δ᾽ εἴ τι κινόμενον ἀΐδιον; 30 

ὁκ ἔςι χατὰ δύναμιν κινόμενον ἀλλ᾽ ἢ πόϑεν ποῖ" τότου 

δ᾽ ὕλην ὀϑὲν χωλύει ὑπάρχειν. διὸ ἀξὶ ἐνεργεῖ ἥλιος καὶ 
ἄςρα καὶ ὅλος ὁ ὀρανός, καὶ οὐ φοβερὸν μή ποτε ςῇ, ὃ 
φοβᾶνται οἱ περὶ φύσεως. οὐδὲ κάμνει τοῦτο δρῶντα οὐ 
γὰρ περὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀντιφάσεως αὐτοῖς, οἷον τοῖς 30 

φϑαρτοῖς, ἡ κίνησις, ὥςξ ἐπίπονον εἶναι τὴν συνέχειαν τῆς 

κινήσεως" ἡ γὰρ ἐσία ὕλη καὶ δύναμις ἔσα, ἐκ ἐνέργεια, 

αἰτία τότου. μιμεῖται δὲ τὰ ἄφϑαρτα χαὶ τὰ ἐν μετα- 
βολῇ ὄντα, οἷον γῆ καὶ πῦρ. χαὶ γὰρ ταῦτα ἀεὶ ἐνεργεῖ" 

ἂρ καὶ ποιὰ 8.) 2. 8. ἐνέρ-- χ 6 1060 1. Ροϑὶ ψυχῇ ῬΉΠΟΙΟ ἴοι ἐαβοὖ. 
γειώ «τἰς ἔστι Τα. ᾿ 4. ἡ ἐνέργεια ΕΥ̓. 1 τῷ χρόνω ΠΗ͂. 1 σ. τοῦ] τῷ 

χρόνω 1. | 10. ὑπάρξ Ξῇ ἂν Αἕὐ. ᾿ ΤΡ τὸ ἄρα] ἐν παρὰ Τ. | καὶ ἀπίε εἷς: 

γαν οὐὰ Αἱδ. ] 12. τὸ αὐτὸ] τοῦτο Τ' | τὸ αὐτὸ --- μὴ εἶναι οτὰ ὁ. | 1ὅ. 

κατὰ τὸ ποσὸν 415.α5.} ἢ κατὰ τὸ ποιὸν Τα 5. [ 16. φϑαρτῶν ΕΠ. [ 1τ. ὃν 

οτὰ “4. | χατὰ οτι ΕἼΤ. | 18. πάντα] ταῦτα 46. } τ9. ταῦτα μὴ] αὐτὰ 

μὴ 41 ΑἹοεχ ὁ. [ 20. εἴ τίς} ἦτις «...} Ροβὲ ἀΐδιος Ῥυπον αἰοι αὖ. [.21. ἡ 

Α᾽.} πόϑεν πῆ α, πόϑεν ἢ πῆ 8. Ι. τοῦτο .44ὅ.] 22. ὃ ἥλιος α8. 28. ὅλως 

ΤΆ μροὶ περὶ] ὑπὲρ Ε', κατὰ Τ' εἶναι γρ Εἰ, εἶναι πὲρὶ α8.} 31. δυνά- 
μεν ΕἸ. 1 οὖσα οτὰ ΕΠ Τ' 1 οὐδ᾽ ΑΙοχ. [ ἐνεργείωα ΕΣ ΤΊ, ἐνεργείᾳ ἴα8. ᾿ 28. αἷ-- 

τιατοῦ μιμεῖται Τ΄ ] φϑαρτὰ 445 ΑἸακ. 
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80 χαϑ᾽ αὑτὰ γὰρ καὶ ἐν αὑτοῖς ἔχει τὴν κίνησιν. αἱ δ᾽ 
ἄλλαι δυνάμεις, ἐξ ὧν διώριξαι, πᾶσαι τῆς ἀντιφάσεώς 

εἰσιν" τὸ γὰρ δυνάμενον ὡδὶ χινεῖν δύναται χαὶ μὴ ὡδί, 
ὅσα γε χατὰ λόγον. αἱ δ᾽ ἄλογοι τῷ παρεῖναι χαὶ μὴ 
τῆς ἀντιφάσεως ἔσονται αἱ αὐταί. εἰ ἄρα τινές εἰσι φύ- 

86 σδις τοιαῦται ἢ ὀσίαι οἵας λέγϑθσιν οἱ ἐν τοῖς λόγοις τὰς 
ἰδέως, πολὺ μᾶλλον ἐπιξῆμον ἄν τι εἴη ἢ αὐτοεπιξήμη 189 

1061« χαὶ κινούμενον ἢ κίνησις" ταῦτα γὰρ ἐνέργειαι μᾶλλον, 
ἐχεῖναι δὲ δυνάμεις τότων. ὅτι μὲν ἐν πρότερον ἡ ἐνέργεια 

καὶ δυνάμεως χαὶ πάσης ἀρχῆς μεταβλητικῆς, φανερόν. 

9 Ὅτι δὲ καὶ βελτίων χαὶ τιμιωτέρα τῆς σπουδαίας 
5 δυνάμεως ἡ ἐνέργεια, ἐκ τῶνδε δῆλον. ὅσα γὰρ χατὰ τὸ 
δύνασϑαι λέγεται, ταὐτόν ἐστι δυνατὸν τἀναντία, οἷον 
τὸ δύνασϑαι λεγόμενον ὑγιαίνειν ταὐτόν ἐστι καὶ νοσεῖν 
ἅμα" ἡ αὐτὴ γὰρ δύναμις τῷ ὑγιαίνειν καὶ κάμνειν, χαὶ 
ἠρεμεῖν χαὶ κινεῖσϑαι, χαὶ οἰχοδομεῖν χαὶ χαταβάλλειν, 

10 χαὶ οἰχοδομεῖσϑαι χαὶ χαταπίπτειν. τὸ μὲν οὖν δύνα- 
σϑαι τἀναντία ἅμα ὑπάρχει, τὰ δ᾽ ἐναντία ἅμα ἀδύ- 
γατον. χαὶ τὰς ἐνεργείας δὲ ἅμα ἀδύνατον ὑπάρχειν, οἷον 

“ὑγιαίνειν χαὶ κάμνειν. ὥστ᾽ ἀνάγχη τούτων ϑάτερον εἶναι 
τἀγαϑόν. τὸ δὲ δύνασϑαι ὁμοίως ἀμφότερον ἢ οὐδέτερον" 

15 ἡ ἄρα ἐνέργεια βελτίων. ἀνάγκη δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν χκαχῶν 
τὸ τέλος χαὶ τὴν ἐνέργειαν εἶναι χεῖρον τῆς δυνάμεως" τὸ 
γὰρ δυνάμενον ταὐτὸ ἄμφω τἀναντία. δῆλον ἄρα ὅτι ἐκ 
ἔςξι τὸ χαχὸν παρὰ τὰ πράγματα ὕςξερον γὰρ τῇ φύσει 
τὸ χαχὸν τῆς δυνάμεως. οὐχ ἄρα οὐδ᾽ ἐν τοῖς ἐξ ἀρχῆς 

90 χαὶ τοῖς ἀϊδίοις οὐϑέν ἐςξιν οὔτε χαχὸν ὅτε ἁμάρτημα ὅτε 
διεφϑαρμένον" καὶ γὰρ ἡ διαφϑορὰ τῶν χαχῶν ἐςίν. εὑρί- 
σχεται δὲ καὶ τὰ διαγράμματα ἐνεργείῳ᾽ διαιρθντες γὰρ 

εἱρίσχϑσιν. εἰ δ᾽ ἣν διηρημένα, φανερὰ ἂν ἣν" νῦν δ᾽ ἐνυ- 

80. αὑτὸ ΕΤ΄ αὐτοῖς α. [88: αὐ] ὅσαὶ ἘΣ. 1 854. αὗται 4. 85. οἱ 

οπι δὲ. 1 86. αὐτοεπιστήμη 5οτῖροι ο. ΑἸεχ, αὐτὸ ἐπιστήμη «οὖ, αὐτὴ ἐπι- 

στήμη ἴ8. 
4051 αἱ τι. κινήσεις ἽΣ | 2. ἢ οἱ 3. χαὶ ἀηΐε δυνάμεως οπὰ ΑἸοχ. | 4. χαὲ 

Ροβὶ δὲ οὐ 49. ] τιμιωτέρα] σπουδαιοτέρα ἴαβ8. [ τ. δύνασθαι τὸ λε- 

γόμενον Αδας. 1] τ. 8. καὶ νοσεῖν ἅμα σοπῖθοῖ οχ ΑἸαχ ρῥ. 565, 18, καὶ τὸ 

νοσοῦν καὶ ἅμα αβοῦ εἰ ὃ, 4ιὶ χαὲ ἅμα «ἀ βοψαθηῖα ἰγαθῖῖ, γὰρ ΟΠηῖ550. 

καὶ ἀπὸ ἅμα οἵἷὰ 7. [ 11. ἅμα ὑπάῤχειν Τ᾽ α8, ὑπάρχει ἅμα 419. τ΄. 12. 

ἅμα ἀδύνατον ---- ἅμα οἵὰ ΕΤῚ.} 1τ5. ἡ] ἢ α- [ βέλτιον ΕἼΤαδ. 1 18. τὸ] 

τι τὸ ΕΤ΄ ] 21. ἐστίν οτὰ Εἰ. 1. 28. δ᾽ ἢν] δ᾽ ἡ 4, 
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πάρχει δυνάμει. διὰ τί δύο ὀρϑαὶ τὸ τρίγωνον; ὅτι αἱ 
περὶ μίαν ςιγμὴν γωνίαι ἴσαι δύο ὀρϑαῖς. εἰ οὖν ἀνῆχτο 45 
ἡ παρὰ τὴν πλευράν, ἰδόντι ἂν ἣν εὐϑὺς δῆλον. διὰ τί 

τοοἡ ἐν ἡμικυχλίῳ ὀρϑὴ καϑόλου; διότι ἐὰν ἴσαι τρεῖς, ἥ τὲ 
βάσις δύο καὶ ἡ ἐκ μέσϑ ἐπιςαϑεῖσα ὀρϑή, ἰδόντι δῆλον 
τῷ ἐκεῖνο εἰδότι. ὥστε φανερὸν ὅτι τὰ δυνάμει ὄντα εἰς 
ἐνέργειαν ἀναγόμενα εὑρίσχεται. αἴτιον δ᾽ ὅτι νόησις ἡ 80 
ἐνέργεια" ὥς᾽ ἐξ ἐνεργείας ἡ δύναμις" χαὶ διὰ τῦτο ποιδν- 

τὲς γιγνώσχουσιν" ὕςερον γὰρ γενέσει ἡ ἐνέργεια ἡ χατ᾽ 
ἀριϑιμόν. 

1. ἐπεὶ δὲ τὸ ὃν λέγεται χαὶ τὸ μὴ ὃν τὸ μὲν κατὰ 
τὰ σχήματα τῶν κατηγοριῶν, τὸ δὲ κατὰ δύναμιν 1ὴ ἔνερ- 36 
γειαν τούτων 1 τἀναντία, τὸ δὲ χυριώτατα ὃν ἀληϑὲς ἢ 1051) 

«μεῦδος, τᾶὅτο δ᾽ ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἐςὶ τῷ συγκεῖσϑαι ἢ 
διηῃρῆσϑαι, ὥςε ἀληϑεύει μὲν ὁ τὸ διηρημένον οἰόμενος διῃ- 
ρῆσϑαι χαὶ τὸ συγχείμενον συγκεῖσίϑιαι, ἔψευσται δὲ ὁ ἐναν- 

τίως ἔχων ἢ τὰ πράγματα, πότ᾽ ἔςιν ἢ ἐκ ἔςι τὸ ἀληϑὲς ὃ 
λεγόμενον ἢ ψεῦδος; τοῦτο γὰρ σχεπτέον τί λέγομεν. οὐ 
γὰρ διὰ τὸ ἡμᾶς οἴεσϑαι ἀληϑῶς σε λευχὸν εἶναι εἶ σὺ 
λευχός, ἀλλὰ διὰ τὸ σὲ εἶναι λευκὸν ἡμεῖς οἱ φάντες τὅτο 

ἀληϑεύομεν. εἰ δὴ τὰ μὲν ἀεὶ σύγχειται χαὶ ἀδύνατα διε- 
αἱρεϑῆναι, τὰ δ᾽ ἀεὶ διήρηται χαὶ ἀδύνατα συντεϑῆναι, τὰ 10 

δ᾽ ἐνδέχεται τἀναντία, καὶ τὸ μὲν εἶναί ἐςι τὸ συγχεῖσϑαι 
χαὶ ἕν εἶναι, τὸ δὲ μὴ εἶναι τὸ μὴ συγχεῖσϑαι ἀλλὰ πλείω 
εἶναι" περὶ μὲν ὃν τὰ ἐνδεχόμενα ἡ αὐτὴ γίγνεται ψευδὴς 
χαὶ ἀληϑὴς δόξα καὶ ὁ λόγος ὁ αὐτός, καὶ ἐνδέχεται ὁτὲ 

μὲν ἀληϑεύειν ὁτὲ δὲ ψεύδεσϑαι" περὶ δὲ τὰ ἀδύνατα ἀλ- 10 

24. τὸ οτὰ ΑΙοχ. [ 25. μέαν τὴν στιγμὴν 1.1 25.326. ἀνῆχτο ἡ] ἀνάγκη 

τὸ Τ΄ [. 26. παρὰ] περὶ ἴα. Ι: 2τ. ἡ 4614] εχ ΑΙοχ, οπὰ ἐαβοῦ.  καϑόλου] 

καὶ χαϑόλου νε] ἢ καϑ'. νἱάειαν παρτῖθδ ΑΙοχ. 1 διατί Εἰ. [ τρεῖς} αἱ τρεῖς 

α8. ] 834. ἐπειδὴ δὲ Εὖ. [ τὸ μὲν] τὰ μὲν 416 ΑΙεχ. [ 35. τὸ] τὰ ΑἸοκ. 

10616 1. κυριώτατον 1Πα8.] ὃν] ἢ Τ', εἰ Εἰ. 1 5. τούτων ἀ5. | δ᾽ ἐπὶ] 

δὴ ἔτι 4. }] τὸ ΕἼΤαΞο. 1 3. διατηρεῖσθαι Τ᾽ διαιρεῖσθαι α8. ] ὥστε -- 

διηρῆσϑαι οτὰ Τ΄  ἀληϑεύειν Αὐαᾳ. ] διηρῆσϑαι 445, διαιρεῖσθαι ἐαβοῦ. 
δ. ἢ πίε τὼ οἵὰ 7. πότ᾽ -- 6. λέγομεν} αἰ φμαπάο 8μηΐ απ ποη 8ιιηῇ. 

ψμαγα φιοῦ νογμλὰ απ Καίδιιηι ἀϊοίίιν, χιῖά ργοζεοίο ἤος ἀϊοΐηιι5, οο1ι- 

βἰαογαπάμιην 68ξ. ἡ. 1] τὸ] ὡς τὸ Εἰ, ὥστε τὸ 75. ] 1. σὲ αηῖς ἀληθῶς ἢ), 
οτὰ 7". [ εἰ -- 8. ἡμεῖς οτὰ 4ὅ. 8. λευκὸν εἶναι α8.} 10. ἀεὶ] εἰ 7.. ] συν- 
ϑεῖναν Αὐ΄ 1 1τ1. καὶ απο τὸ μὲν ἄς οοηϊ. ὩΠ4141 οχ ΑἸοχ, οἷ. ΟΡ 5. ρ. 85, 

οτὴ αϑβοὺ εἰ ὁ, χυὶ τὸ μὲν -- πλείω εἶναι ρᾶτεμι ποῖ ποῖα 1. [ 10. 11. τὸ ὃν 

εὖναι καὶ συγκεῖσϑαι Τ΄ [ 18. ρΡοβι εὖναν ριιποίσχη 80. 
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λως ἔχειν ὁ γίγνεται ὁτὲ μὲν ἀληϑὲς ὁτὲ δὲ ψεῦδος, ἀλλ᾽ 
ἀεὶ ταὐτὰ ἀληϑῆ χαὶ ψευδῆ. περὶ δὲ δὴ τὰ ἀσύνϑετα τί 
τὸ εἶναι ἢ μὴ εἶναι καὶ τὸ ἀληϑὲς καὶ τὸ ψεῦδος; ὁ γάρ 
ἐςι σύνθετον, ὥστε εἶναι μὲν ὅταν συγχέηται, μὴ εἶναι δὲ 

20 ἐὰν διῃρημένον ἢ, ὥσπερ τὸ λευχὸν ξύλον ἢ τὸ ἀσύμμετρον 91 
τὴν διάμετρον" ἐδὲ τὸ ἀληϑὲς καὶ ψεῦδος ὁμοίως ἔτι ὑπάρ- 

ἕξεις χαὶ ἐπ᾽ ἐχείνων. 1] ὥσπερ οὐδὲ τὸ ἀληϑὲς ἐπὶ τότων τὸ 
αὐτό, ὅτως ὁδὲ τὸ εἶναι, ἀλλ᾽ ἔςξι τὸ μὲν ἀληϑὲς τὸ δὲ ψεῦδος, 
τὸ μὲν ϑιγεῖν καὶ φάναι ἀληϑές (8 γὰρ ταὐτὸ κατάφασις 

5 χαὶ φάσις), τὸ δ᾽ ἀγνοεῖν μὴ ϑιγγάνειν" ἀπατηϑῆναι γὰρ 

περὶ τὸ τί ἐξιν ἐχ ἔξιν ἀλλ᾽ ἢ χατὰ συμβεβηκός. ὁμοίως 

δὲ χαὶ περὶ τὰς μὴ συνϑετὰς ὁσίας" ὁ γὰρ ἔςι»ν ἀπατηϑῆ- 

γαϊι. χαὶ πᾶσαί εἰσιν ἐνεργείᾳ, ὁ δυνάμει" ἐγίγνοντο γὰρ 
ἂν καὶ ἐφϑείροντο" νῦν δὲ τὸ ὃν αὐτὸ ὁ γίγνεται ὀδὲ φϑεί- 

80 ρέται" ἔχ τινος γὰρ ἂν ἐγίγνετο. ὅσα δή ἐςιν ὕπερ εἶναί τι 
χαὶ ἐνεργείᾳ, περὶ ταῦτα οὐχ ἔστιν ἀπατηϑῆναι ἀλλ᾽ ἢ 
γοεῖν ἢ μή. ἀλλὰ τὸ τί ἐστι ζητεῖται περὶ αὐτῶν, εἰ, τοι- 
αὖτά ἐστιν ἢ μή. τὸ δ᾽ εἶναι ὡς τὸ ἀληϑές, χαὶ τὸ μὴ 
εἶναι ὡς τὸ ψεῦδος, ἕν μέν ἐςιν, εἰ σύγκειται, ἀληϑές" τὸ 

85 δ᾽ εἰ μὴ σύγχειται, ψεῦδος. τὸ δὲ ἕν, εἴπερ ὃν ὅτως ἐςίν" 
10ὅφα εἰ δὲ μὴ ὅτως, ἐκ ἔξτιν. τὸ δὲ ἀληϑὲς τὸ νοεῖν αὐτά" τὸ 

δὲ ψεῦδος ἐκ ἔςξιν, οὐδ᾽ ἀπάτη, ἀλλ᾽ ἄγνοια, οὐχ οἵα ἡ 

τυφλότης" ἡ μὲν γὰρ τυφλότης ἐςὶν ὡς ἂν εἰ τὸ νοητικὸν 

ὅλως μὴ ἔχοι τις. φανερὸν δὲ χαὶ ὅτι περὶ τῶν ἀχινήτων 
5 ὁχ ἔςιν ἀπάτῃ χατὰ τὸ ποτέ, εἴ τις ὑπολαμβάνει ἀχίνητα. 
οἷον τὸ τρίγωνον εἰ μὴ μεταβάλλειν οἴεται, ἐκ οἰήσεται 
ποτὲ μὲν δύο ὀρϑὰς ἔχειν ποτὲ δ᾽ ὄ (μεταβάλλοι γὰρ ἄν), 
ἀλλὰ τὶ μὲν τὶ δ᾽ οὔ, οἷον ἄρτιον ἀριϑμὸν πρῶτον εἶναι 

16. γίγνεται οὐδὲ ὅὃτὲ 4.} 1τ. ἀεὶ] εἰὰ Τ΄} ταὐτὰ εοηϊ., ταῦτα ἐαϑβοῦ, 

ταὐτὰ γ0 (5. [ 18. τὸ ἀπε ψεῦδος οτὰ 7'. [ 19. ὅταν] ἐὰν “1ὅ. | σύγκει- 

ται Εἰ, σύγκηται ἀ80. ] 20. ἐὰν μὴ διηρημένον Τ. [ 21. καὶ ψεῦδος] καὶ 

τὸ ψεῦδος ἘΠα8, ἡ τὸ ψεῦδος Τ'΄ 1 22. ὑπ᾿ Τ. Ι ἀληϑὲς ἕν ἐπὶ ΕΤ. [ 23. 

ἔσται ἴοτι. ΑἸεχ. [τὸ δὲ] ἡ ΕΤΑ͂δο. [.24. τοῦτο Τ΄ 1 25. ἀπόφασις Τ'. 

καὶ φάσις οτὰ Εἰ. 1] 21. μὴ οπι Τ΄ [ μὴ σ.] ἀσυνθέτους α86. ] 58. ἐνέρ-- 

γειαν Αδ ΑἹεχ α. οὐ] ἢ Τ. γὰρ οπι Τ'΄ [ 32. τέ οπὰ .4ὅ. 1 εἰ] ἔοτε. οὐκ 

εἰ, εἴ. ΑΙδχ Ρ. 512, 29. 32). 38. 7 τι αὐτὰ Τ΄ [ 34. ὡς τὸ] τὸ ὡς 4, τὸ 

ὡς τὸ Τ. | 85. ὃν οὕτως] ὃν, οὕτως ἐαϑβοῦ. 

10ὅδα 1. ταῦτα .4Ὅ. 2. οὐδ᾽ τὰ ἑ. [ οἷον Α4Ὁ. [ 8. ροβὲ τυφλότης αἀά 

ἐστίν α8. 1] ἢ μὲν γὰρ τυφλότης οτὰ 4. [ ἢ] εἰ α. [ 4. ὅτι χαὶ 41ὅ, χαὶ 

ὅτι καὶ Εὖ, [.5. ὑπολαμβάνοι α8. ] 6. οἴηται 41ὅ, οἴοιτο ΑἸοεχ, οπὰ 480. | 

8. πρῶτον μὲν 68. 
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μηϑένα, ἢ τινὰς μὲν τινὰς δ᾽ ὄ, ἀριϑμῷ δὲ περὶ ἕνα ὀδὲ 
ἀϑοτῶτο" ὁ γὰρ ἔτι τινὰ μὲν τινὰ δ᾽ ἐκ οἰήσεται, ἀλλ᾽ ἀλη- τὸ 

ϑεύσει ἢ ψεύσεται ὡς ἀεὶ ὅτως ἔχοντος. 

νὰ 
ν Υ , “ ᾿- - 

Τὸ ἕν ὅτι μὲν λέγεται πολλαχῶς, ἐν τοῖς περὶ τοῦ 15 

ποσαχῶς διηρημένοις εἴρηται πρότερον" πλεοναχῶς δὲ λε- 
᾿ ε δ ΄ ᾿ Ἀ , - 

γομένου, οἱ συγκχεςφαλαιούμενοι τρόποι εἰσὶ τέτταρες τῶν 
πρώτων χαὶ χαϑ᾽ αὑτὰ λεγοιιένων ἕν, ἀλλὰ μὴ κατὰ 

, ’ Ἃ - ΕΒ ͵ 

συμβεβηκός. τὸ τε γὰρ συνεχὲς ἢ ἁπλῶς ἢ μαλιστά γε 
τὸ φύσει χαὶ μὴ ἁφῇ μηδὲ δεσμῷ" χαὶ τότων μᾶλλον ἕν 30 
χαὶ πρότερον, ὃ ἀδιαιρετωτέρα ἡ κίνησις χαὶ μᾶλλον ἁπλῆ. 
" - ν - “ δ Χ λ Ν 

ἔτι τοιὅτον χαὶ μᾶλλον τὸ ὅλον χαὶ ἔχον τινὰ μορφὴν χαὶ 
“- ΄, ᾿ ΄, - ᾿ λ ᾿ “ 

εἶδος" μάλιξα δ᾽ εἴ τὸ φύσει τοιὅτον χαὶ μὴ βίῳ, ὥσπερ 
ἝἊ ΄ νι ᾿ ͵ ) - Ν ὅσα κόλλῃ ἢ γόμφῳ ἢ συνδέσμῳ, ἀλλ᾽ ἔχει ἐν αὑτῷ τὸ 

᾿ ταῦ, 20 - - - , ᾿ αἴτιον αὐτῷ τϑ συνεχὲς εἶναι. τοιϑτον δὲ τῷ μίαν τὴν χί- 9ὅ 
ν ἕ ᾿, ) , Ω Α 

γήσιν εἶναι καὶ ἀδιαίρετον τύπῳ καὶ χρόνῳ, ὥςξε φανερόν, 
» ’ ᾿ - 7 ᾿ ΄, 

εἴ τι φύσει χινήσεως ἀρχὴν ἔχεν τῆς πρώτης τὴν πρώτην, 

οἷον λέγω φορᾶς χκυχλοφορίαν, ὅτι τὅτο πρῶτον μέγεϑος ἕν. 
᾿ δι, Ὁ ἃ ᾿ Ἃ Ἴ δ᾿ -. ΕΝ « ,ὔ 

τὰ μὲν δὴ ὅτως ἕν ἢ συνεχὲς ἢ ὅλον, τὰ δὲ ὧν ἂν ὁ λὸ- 

γος εἷς ἢ. τοιαῦτα δὲ ὧν ἡ νόησις μία" τοιαῦτα δὲ ὧν 80 
εἰ , ) ᾿ - ᾽ ΄ »} Ὰ ΕΣ - ) 

ἀδιαίρετος" ἀδιαίρετος δὲ τὸ ἀδιαιρέτϑ εἴδει ἡ ἀριϑμῷ. ἀρι- 
- ᾿ Δ Ν -" ᾽ , " Χ ) τ' ϑμῷ μὲν ὃν τὸ χαϑ'᾽ ἕκαςξον ἀδιαίρετον, εἴδει δὲ τὸ τῷ γνω- 

- κ - [ἢ δ) “, - Χ ψῶ ) , 

στῷ καὶ τῇ ἐπιξήμῃ, ὥσϑ᾽ ἕν ὧν εἴη πρῶτον τὸ ταῖς ὁσίαις 
᾿ ο ἴχ8 , Ἵ χε ὦ - , αἴτιον τῇ ἑνός. λέγεται μὲν οὖν τὸ ἕν τοσαυταχῶς, τὸ τὲ 

" , Ν ᾿ ει Ν λ συνεχὲς φύσει καὶ τὸ ὅλον, καὶ τὸ. καϑ' ἕκαστον καὶ τὸ 8ὕ 
ιϑϑχαϑ᾽ ὅλο. πάντα δὲ ταῦτα ἕν τῷ ἀδιαίρετον εἶναι τῶν μὲν 

τὴν χίνησιν, τῶν δὲ τὴν νόησιν ἢ τὸν λόγον. δεῖ δὲ κατα- 1052 

γοξῖν ὅτι οὐχ ὡσαύτως ληπτέον λέγεσϑαι ποῖά τε ἕν λέγε- 
ται, καὶ τί ἐξι τὸ ἑνὶ εἶναι, χαὶ τίς αὐτὸ λόγος (λέγεται 

᾿ ε - νυ." "ὔ ᾿ ΄ ἘΞ 
μὲν γὰρ τὸ ἕν τοσαυταχῶς, χαὶ ἕχαξον ἔξαι ἕν τούτων, ᾧ 

15. πλεοναχῶς ἴονι. ΑΙοχ. [1τ. τέσσαρες Εἰα8. [π8ὲ πρώτως 8. Ι αὑτὸ Εἰ] 

21. οὗ] ὧν Α4Ὅ 45. ] 28. τι τῆ φύσει ΕΤΟ. [ τοιοῦτόν ἐστι ΑἸεχ. [ 24. τὸ 

ἐν Α΄ 1] 55. αὐτῷ οτι 8. [ τῷ] τὸ ΕΤ΄ ] “9. τὰ --- ὅλον οτὰ ἧ. ἢ οτὰ 

ΕἼΤ. } τὸ συνεχὲς ἢ τὸ ΔΑἴεκ. | ὧν οἵα ΕΤ. ὃ οτὰ 7. | 81. δὲ τάδιαι- 

ρέτου Τ΄ 1 35. τὸ ροβὲ δὲ «44 Ε΄. [ τῷ] τὸ Τ'΄. | 86. τῷ] τὸ Τ. Ι τῶν --- 

κίνησιν οτὰ ἐ. 

10ὅ2ὺ 3. ἕν Τ᾿ 4᾽.} 4. τὸ οπι 472. τούτων] νἱάοιαν νοὶ τῶν ὄντων 5.τῖ- 

Βϑηάτιπη 6556 απ ΑἸοχαπάνο, τοὶ αἰΐοσυιπι τούτων ἢπ. 5. οὐ Ἐπ πτη. | ὧν ἀξ. 

Αυιβῖοι, πιθάρι. εἄ, Βομῖί Υ οἱ. 1. 12 
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ὅ ἂν ὑπάρχῃ τις τότων τῶν τρόπων" τὸ δὲ ἑνὶ εἶναι ὁτὲ μὲν 
τούτων τινὶ ἔσται, ὁτὲ δὲ ἄλλῳ, ὃ χαὶ μᾶλλον ἐγγὺς τῷ 
ὀνόματί ἐςι, τῇ δυνάμει δ᾽ ἐκεῖνα), ὥσπερ χαὶ περὶ στοι- 
χείου χαὶ αἰτίου εἰ δέοι λέγειν ἐπί τε τοῖς πράγμασι διο- 
οίζοντα χαὶ τῇ ὀνόματος ὅρον ἀποδιδόντα. ἔξι μὲν γὰρ ὡς 

10 ςοιχεῖον τὸ πῦρ (ἔξι δ᾽ ἴσως χαϑ' αὑτὸ χαὶ τὸ ἄπειρον ἤ 
τι ἄλλο τοιοῦτον), ἔςι δ᾽ ὡς οὔ" ὁ γὰρ τὸ αὐτὸ πυρὶ καὶ 
ςοιχείῳ εἶναι, ἀλλ᾽ ὡς μὲν πρᾶγμά τι καὶ φύσις τὸ πῦρ 
στοιχεῖον, τὸ δὲ ὄνομα σημαίνει τὸ τοδὶ συμβεβηχέναι 
αὐτῷ, ὅτι ἔστι τι ἐκ τότου ὡς πρώτου ἐνυπάρχοντος. οὕτω 

15 χαὶ ἐπὶ αἰτίου χαὶ ἑνὸς χαὶ τῶν τοιότων ἁπάντων. διὸ χαὶ 

τὸ ἑνὶ εἶναι τὸ ἀδιαιρέτῳ ἐστὶν εἶναι, ὅπερ τῷδε ὄντι καὶ 
ἀχωρίξῳ ἢ τόπῳ ἢ) εἴδει ἢ διανοίᾳ, ἢ [χαὶ] τῷ ὅλῳ καὶ ἀδι- 
αἰρέτῳ. μάλιξα δὲ τὸ μέτρον εἶναι πρῶτον ἑχάξου γένους 
καὶ χυριώτατα τοῦ ποσδ᾽ ἐντεῦϑεν γὰρ καὶ ἐπὶ τὰ ἄλλα 

20 ἐλήλυϑεν. μέτρον γάρ ἐστιν ᾧ τὸ ποσὸν γιγνώσκεται" γιχνώ- 
σχεται δ᾽ ἢ ἑνὶ ἢ ἀριϑμῷ τὸ ποσὸν ἧ ποσόν, ὁ δ᾽ ἀριϑμὸς 

ἅπας ἑνί. ὥςε πᾶν τὸ ποσὸν γιγνώσκεται. ἣ ποσὸν τῷ ἑνί, 
χαὶ ᾧ πρώτῳ [ποσὰ] γιγνώσχεται, τῦτο αὐτὸ ἕν᾽ διὸ τὸ ἕν 

ἀριϑμοῦ ἀρχὴ ἡ ἀριϑιμός. ἐντεῦϑεν δὲ χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 
96 λέγεται μέτρον ᾧ πρώτῳ τε ἕχαξον γιγνώσχεται, καὶ τὸ θά 

μέτρον ἑχάςξου ἕν ἐν μήκει, ἐν πλάτει, ἐν βάϑει, ἐν βάρει, 

ἐν τάχει. τὸ γὰρ βάρος χαὶ τάχος κοινὸν ἐν τοῖς ἐναντίοις" 

διττὸν γὰρ ἑχάτερον αὐτῶν, οἷον βάρος τό τε ὁποσηνᾶν ἔχον 
ῥοπὴν καὶ τὸ ἔχον ὑπεροχὴν ῥοπῆς, χαὶ τάχος τό τε ὃπο- 

80 σηνᾶν χίνησιν ἔχον χαὶ τὸ ὑπεροχὴν κινήσεως" ἔστι γάρ τι 
τάχος χαὶ τῇ βραδέος καὶ βάρος τϑ χουφοτέρου. ἐν πᾶσι 
δὴ τούτοις μέτρον χαὶ ἀρχὴ ἕν τι χαὶ ἀδιαίρετον, ἐπεὶ χαὶ 
ἐν ταῖς γραμμαῖς χρῶνται ὡς ἀτόμῳ τῇ ποδιαίᾳ. παντα- 

5. ὑπάρξη ΑἸοχ, ὕπάρχοι 48. 5.6. μὲν τὸ τούτων 446. τ. ἔστι, τῇ] ἢ 

42. | 8. αἰτίας Τα. | 9. ὀνόματος τὸν ὅρον Τα. ᾿ ΡῈ πράγματι χαὶ φύσει 

ΕΤ. 1 18. ὄνομα ὅλον σημαίνει ΕἾ, ὄνομα συμβαίνει Τὰ. [ τῷ Τα. τ4. 

οὕτως Ῥοβὶ 15. αἰτίου 7. ] 15. καὶ ροβὲ ἑνὸς οπι 748.) καὶ γοϑβὲ διὸ οπι ἑ. ] 

16. εἶναι τῶ Τα. τόδε ΕἾΤ. 1 16. 11. καὶ ἰδία χωριστῶ 1 ΑἸ]οχ, ἴοτε. τϑοῖε. 

11. καὶ ροβὶ ἡ «44 ΕΤὺ.} 1τ..18. ἴοτι. τὸ ὅλῳ καὶ ἀδιαιρέτῳ. ] ἀδιαιρέτῳ .1Ὁ 

ΑΙοχ: οοίου εὐ 6 διωρισμένῳ. [ 18. τῷ ΕΤ Ααο. 1 μέτρῳ α8. [ 19. καὶ 

Ροβὲ γὰρ «44 ΕΤ' ΑΙεχ ἀ8, ἔπ ἑοῦ. Ἵ 21. ὃ δ᾽] ὁ γὰρ α8. 28. ποσὰ αΔά 

Ὁ}. 

στηνοῦν 7α58, ὁσηνοῦν 47. ΕΣ. αν ΣΟ ἢ καὶ τὸ τάχος 41. 29. 830. ὅπο-- 

στηνοῦν Ταβ. 80. τὸ οτχὰ “ὁ, [ 81. βαρέος Τ'΄ 35. δὲ ΕΤ'. 

διότι τὸ 43. Ι 25. τε ὦ ἕχαστον πρώτω 42, | 28. ἕχαστον 3. | ὅὃπο-- 
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χοῦ γὰρ τὸ μέτρον ἕν τι ζητοῦσι καὶ ἀδιαίρετον" τοῦτο δὲ 
τὸ ἁπλοῦν ἢ τῷ ποιῷ ἢ τῷ ποσῷ. ὅπου μὲν οὖν δοχεῖ μὴ 35 
εἶναι ἀφελεῖν ἢ προσϑεῖναι, τοῦτο ἀχριβὲς τὸ μέτρον" διὸ 
τὸ τῇ ἀριϑμδ ἀχριβέξατον" τὴν γὰρ μονάδα τιϑέασι πάντῃ 10ὅ8α 
ἀδιαίρετον" ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις μιμοῦνται τὸ τοιοῦτον" ἀπὸ 
γὰρ σταδίου χαὶ ταλάντου καὶ ἀεὶ τοῦ μείζονος λάϑοι ἂν 
καὶ προστεϑέν τι χαὶ ἀφαιρεϑὲν μᾶλλον 1 ἀπὸ ἐλάττονος. 
ὥξε ἀφ᾽ ὃ πρώτου χατὰ τὴν αἴσϑησιν μὴ ἐνδέχεται, τῦτο ὕ 
πάντες ποιοῦνται μέτρον χαὶ ὑγρῶν καὶ ξηρῶν καὶ βάρους 
καὶ μεγέϑους" χαὶ τότ᾽ οἴονται εἰδέναι τὸ ποσόν, ὅταν εἰ- 
δῶσι διὰ τούτου τοῦ μέτρου. χαὶ δὴ καὶ κίνησιν τῇ ἁπλῇ 
χιηήσει καὶ τῇ ταχίστῃ" ὀλίγιστον γὰρ αὕτη ἔχει χρόνον. 
διὸ ἐν τῇ ἀστρολογίᾳ τὸ τοιοῦτον ἕν ἀρχὴ καὶ μέτρον" τὴν 10 
κίνησιν γὰρ ὁμαλὴν ὑποτίϑενται χαὶ ταχίξην τὴν τὸ ὀρανδ, 
πρὸς ἣν χρίνουσι τὰς ἄλλας. καὶ ἐν μουσικῇ δίεσις, ὅτι 

ἐλάχιςον, χαὶ ἐν φωνῇ ςοιχεῖον. χαὶ ταῦτα πάντα ἕν τι 

ὅτως, ὄχ ὡς χοινόν τι τὸ ἕν, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἴρηται. ἐκ ἀεὶ 

δὲ τῷ ἀριϑμῷ ἕν τὸ μέτρον, ἀλλ᾽ ἐνίοτε πλείω, οἷον αἱ διέ- 15 
ἀϑόσεις δύο, αἱ μὴ χατὰ τὴν ἀχοὴν ἀλλ᾽ ἐν τοῖς λόγοις, καὶ 

αἱ φωναὶ πλείους αἷς μετρᾶμεν, χαὶ ἡ διάμετρος δυσὶ με- 
τρεῖται καὶ ἡ πλευρὰ χαὶ τὰ μεγέϑη πάντα. ὅτω δὴ πάν- 
τῶν μέτρον τὸ ἕν, ὅτι γνωρίζομεν ἐξ ὧν ἐςὶν ἡ ὁσία διαι- 
ρῦντες ἢ κατὰ τὸ ποσὸν ἢ χατὰ τὸ εἶδος" καὶ διὰ τοῦτο τὸ 530 

ἕν ἀδιαίρετον, ὅτι τὸ πρῶτον ἑχάξων ἀδιαίρετον. ἐχ ὁμοίως 
δὲ πᾶν ἀδιαίρετον, οἷον ποὺς χαὶ μονάς, ἀλλὰ τὸ μὲν 
πάντῃ, τὸ δ᾽ εἰς ἀδιαίρετα πρὸς τὴν αἴσϑησιν ἐϑέλει, ὥσπερ 
εἴρηται ἤδη" ἴσως γὰρ πᾶν συνεχὲς διαιρετόν. ἀεὶ δὲ συγ- 
γενὲς τὸ μέτρον" μεγεϑῶν μὲν γὰρ μέγεϑος, καὶ καϑ' ἕκα- 20 
ξον μήχους μῆχος, πλάτους πλάτος, φωνῶν φωνή, βάρος 

βάρος, μονάδων μονάς. ὅτω γὰρ δεῖ λαμβάνειν, ἀλλ᾽ ἐχ 
ὅτι ἀριϑμῶν ἀριϑμός" καίτοι ἔδει, εἰ ὁμοίως" ἀλλ᾽ οὐχ 

86. προστιϑένανι Ταβ. τι Τ. 
0ὅϑα 1. τὸ οτὰ Εἰ. [ τοὺς Εἰ, οτὰ Τ'΄ [ ἀριϑμοὺς Εἰ. ] 8. στασίου Τ'] 

4. προστιϑέν Τ'΄. 1 ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος 7α8. ] 1. τότ᾽] τὸ τοιόνδε ΑὉ,} 

ἴδωσι Τ' ΑὉ. 1 9. ὀλιγοστὸν Αϑα8ο. [ το. τοιοῦτο μὲν Α. ] 18. πάντα 
ταῦτα Τ᾽} 15.16. ἡ δίεσις εὐ, Ι 16. δύο αἵ οτὰ τι͵ | 11. αἵ οπχ 49. | 

18. χαὸ τὰ --- οὕτω] μεγέϑη τινὰ ὄντα δῆλον Αο. ] 19. ὅτι] εἰ 1΄. ] 20. 

καὶ «44 ἐαβ, οπι ὁ. [ 21. ἑχάστω Τ΄ 28. πάντως Εἰ, πάντη πάντως “41 

ΑΙοχ. 1 εἰς ἀδιαίρετα ) ἴοτε. εὖναν ἀδιαίρετον. [.26. φωνῶν] φωνῆς ΕἼ. | 

28. εὖ οἵὰ 38. 

12." 



180 ἃ. 1058 ὁ. 

ὁμοίως ἀξιοῖ, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰ μονάδων μονάδας ἀξιώσειε 
80 μέτρον ἀλλὰ μὴ μονάδα" ὁ δ᾽ ἀριϑμὸς πλῆϑος μονάδων. 

χαὶ τὴν ἐπιξςήμην δὲ μέτρον τῶν πραγμάτων λέγομεν καὶ 

τὴν αἴσϑησιν διὰ τὸ αὐτό, ὅτι γνωρίζομέν τι αὐταῖς, ἐπεὶ 

μετρᾶνται μᾶλλον ἢ μετρᾶσιν. ἀλλὰ συμβαίνει ἡμῖν ὥσπερ 
ἂν εἰ ἄλλου ἡμᾶς μετροῦντος ἐγνωρίσαμεν πηλίχοι ἐσμὲν 

85 τῷ τὸν πῆχυν ἐπὶ τοσὅτον ἡμῖν ἐπιβάλλειν. Πρωταγόρας 
δ᾽ ἀνϑρωπόν φησι πάντων εἶναι μέτρον, ὥσπερ ἂν εἰ τὸν 

1τ0ὅ8) ἐπιςήμονα εἰπὼν ἢ τὸν αἰσϑανόμενον" τότους δ᾽ ὅτι ἔχϑσιν 
ὁ μὲν αἴσϑησιν ὁ δὲ ἐπιτήμην, ἅ φαμὲν εἶναι μέτρα τῶν 
ὑποχειμένων. οὐϑὲν δὴ λέγων περιττὸν φαίνεταί τι λέγειν. 
ὅτι μὲν ὃν τὸ ἑνὶ εἶναι μάλιξςά ἐςι κατὰ τὸ ὄνομα ἀφορί- 

ὅ ζοντι μέτρον τι, χαὶ κυριώτατα τοῦ ποσῦ, εἶτα τοῦ ποιοῦ, 

φανερόν. ἔξαι δὲ τοιῦτον τὸ μὲν ἂν ἢ ἀδιαίρετον κατὰ τὸ190 
ποσόν, τὸ δὲ ἂν κατὰ τὸ ποιόν" διόπερ ἀδιαίρετον τὸ ἕν ἢ 
ἁπλῶς ἢ ἡ ἕν. 

2 ΚΚατὰ δὲ τὴν οὐσίαν χαὶ τὴν φύσιν ζητητέον ποτέρως 
10 ἔχει, χαϑάπερ ἐν τοῖς διαπορήμασιν ἐπήλϑομεν τί τὸ ἕν 

ἐςι χαὶ πῶς δεῖ περὶ αὐτῇ λαβεῖν, πότερον ὡς ὁσίας τινὸς 

ὄσης αὐτῷ τῷ ἑνός, χαϑάπερ οἵ τε Πυϑαγόρειοί φασι πρό- 
τερον χαὶ Πλάτων ὕςερον, 1ὴ μᾶλλον ὑπόκχειταί τις ούσις, 
χαὶ πῶς δεῖ γνωριμωτέρως λεχϑῆναν χαὶ μᾶλλον ὥσπερ οἱ 

ι5 περὶ φύσεως" ἐχείνων γὰρ ὁ μέν τις φιλίαν εἶναί φησι τὸ 
ἕν, ὁ δ᾽ ἀέρα, ὁ δὲ τὸ ἄπειρον. εἰ, δὲ μηϑὲν τῶν χαϑόλου 
δυνατὸν ὁσίαν εἶναι, καϑάπερ ἐν τοῖς περὶ οὐσίας χαὶ περὲ 
τῇ ὄντος εἴρηται λόγοις, ὀδ᾽ αὐτὸ τῦτο δσίαν ὡς ἕν τι παρὰ 

τὰ πολλὰ δυνατὸν εἶναι (χοινὸν γάρ) ἀλλ᾽ ἢ κατηγόρημα 
20 μόνον, δῆλον ὡς οὐδὲ τὸ ἕν" τὸ γὰρ ὃν χαὶ τὸ ἕν καϑόλου 

κατηγορεῖται μάλιστα πάντων. ὥστε ὄτε τὰ γένη φύσεις 
τινὲς χαὶ ὀσίαι χωριξαὶ τῶν ἄλλων εἰσίν, οὔτε τὸ ἕν γένος 
ἐνδέχεται εἶναι διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας δι᾿ ἅσπερ οὐδὲ τὸ ὃν 

81. δὲ οπχ 48. 32. αὐταῖς 486, αὐτοῖς ὃ. ἐπεὶ] εἴτε Τ΄ [ 35. ἡμιῶν Εἰα. 

1068 1. ἴσχουσιν “1. 2. ἅ οτὰ 417ὅ. 3. λέγοντες περιττὸν φαίνονται 

ΤΑ ϊα5.} τι οτὰ Τ'. [ 4. τὸ] τῷ α8.} ἑνὲ Ε Τίαϑ εἰ ἔοτι. ΑἸοχ, ἕν οὐ. [4. 5. 

ἀφορίζοντι]} ὃ ἀφορίζουσι ΕἸ ΤΊα8 εἰ ἴοτι. ΑἸοχ. δ. κυριώτατον 48. 1 10. 
ἔχειν Τ΄ [ ρμοϑὲ ἐπήλθομεν οοταπηα αϑὦ. [ 11. περὶ τοῦ αὐτοῦ Τ1α58.} 14. 70 

καὶ προσδεῖ γνωριμωτέρως, ἤτοι ἐλλείπει ἐνδέχεται Εἰ. 1 χαὶ μ.]} ἄρα 4- 

ΑΙοχ, δὲ αη ἡιαβ 8 ὦ, ἴονι. ἢ μ. 1 15. γὰρ] μὲν γὰρ α8.] τὸ ἕν φησιν 4. 

16. δὲ] ἴοτι. δὴ «. ΑΙοχ. 1 1τ. καὶ] καὶ τοῖς 48. ] περὶ οἷα Τ'΄ [ 18. οὐ- 

σία 4.8. ] 20. τὸ γὰρ ὃν καὶ τὸ ἕν οἵα 7. 21. φύσει 4. 
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ὁδὲ τὴν ὁσίαν. ἔτι δ᾽ ὁμοίως ἐπὶ πάντων ἀναγκαῖον ἔχειν" 
ἃ ὡς“ Ἅ ἘΞ ᾿ ΓῚ Ἢ ΡΞ “ , τε 

λέγεται δ᾽ ἰσαχῶς τὸ ὃν χαὶ τὸ ἕν" ὥστ᾽ ἐπείπερ ἐν τοῖς 5 οι 

ποιοῖς ἐστὶ τὶ τὸ ἕν καὶ τὶς φύσις, ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς 

ποσοῖς, δῆλον ὅτι χαὶ ὅλως ζητητέον τί τὸ ἕν, ὥσπερ καὶ 
τί τὸ ὄν, ὡς ὁχ ἱκανὸν ὅτι τῦτο αὐτὸ ἡ φύσις αὐτῶ. ἀλλὰ 

μὴν ἔν γε γρώμασίν ἐςι τὸ ἕν γρῶμα, οἷον τὸ λευχόν, εἰ 
τὰ ἄλλα ἐκ τότϑ χαὶ τῇ μέλανος φαίνεται γιγνόμενα, τὸ 80 

δὲ μέλαν ςέρησις λευχῦ, ὥσπερ καὶ φωτὸς σχότος" τοῦτο 
ἣ Η Η ᾽ ᾿ τ Ν δ᾽ ἐξὶ ςξέρησις φωτός. ὥς᾽ εἰ τὰ ὄντα ἣν χρώματα, ἣν ἂν 

οἰ ΄ διἥδον ᾽ ᾿ , - δὰ ὦ ΄ 
“ϑτάριϑμός τις τὰ ὄντα. ἀλλὰ τίνων; δῆλον δὴ ὅτι χγρωμα- 

τῇ ΩΝ -“ - ν 

των. χαὶ τὸ ἕν ἣν ἂν τὲ ἕν, οἷον τὸ λευχόν. ὁμοίως δὲ χαὶ 
᾽ , λ ᾽ ἢ Ν ΒΕ ᾽ , εἰ μέλη τὰ ὄντα ἣν, ἀριϑιὸς ἂν ἦν, διέσεων μέντοι, ἀλλ᾽ 80 

- ᾿ “3 - 

ὃκ ἀριϑμὸς ἡ ὁσία αὐτῶν" χαὶ τὸ ἕν ἣν ἄν τι ὃ ἡ ὁσία οὐ 
Ὰ λ 8 Χ Ν - “- 

τὸ ἕν ἀλλὰ δίεσις. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν φϑόγγων ςοι- 10δέα 
, Χ “ » ᾽ χ ᾿ ω, ως 

χείων ἂν ἣν τὰ ὄντα ἀριϑμός, καὶ τὸ ὃν ςοιχεῖον φωνῆξεν. 
Ν 5 » Ἁ " - ,ὔ χαὶ εἰ σγήματα εὐθύγραμμα, σχημάτων ἂν ἣν ἀριϑμός, 
Ν , Ν ᾿ ᾿ ς 7} ᾿) λ . ν ν - " 

χαὶ τὸ ἕν τὸ τρίγωνον. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἀλ- 
με Ἵ ᾽ Ν “ι ν - οϑ λων γενῶν. ὡς᾿ εἴπερ χαὶ ἐν τοῖς πάϑεσι χαὶ ἐν τοῖς ποιοῖς ὅ 

Ἀ - “4 Ἀν “β “ Ἄγ ᾿ ὁ 

χαὶ ἐν τοῖς ποσοῖς χαὶ ἐν χιγῆσει, ἀριϑμῶν ὄντων χαὶ ἑνός 
Α - χ 5 Χ “ τινος ἐν ἅπασιν ὅ τε ἀριϑμὸς τινῶν χαὶ τὸ ἕν τὶ ἕν, ἀλλ᾽ 

- ᾽ - ν κ - - ΄ὔ [2 ΄ 

ὀχὶ τὅτο αὐτὸ αὐτῇ ἡ ὁσία, καὶ ἐπὶ τῶν ὀσιῶν ἀνάγχη ὡσαῦ- 
2 ; κ ξ ᾿ Ἶ Νὰ τως ἔχειν" ὁμοίως γὰρ ἔχει ἐπὶ πάντων. ὅτι μὲν ὃν τὸ ἕν ἐν 
Ἁ , , τ - ᾽ ΓΔ 

παντὶ γένει ἐςί τις φύσις, καὶ ὀϑενὸς τὅτό γ᾽ αὐτὸ ἡ φύσις 10 
᾿Ὶ δ - « 

τὸ ἕν, φανερόν" ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν χρώμασι χρῶμα ἕν ζητη- 
΄ ᾽ , ν -“ “ Ἀ ᾽ ) Ἁ λ 

τέον αὐτὸ τὸ ἕν, οὕτω χαὶ ἐν οὐσίῳ οὐσίαν μίαν αὐτὸ τῷ 

ἕν, ὅτι δὲ ταὐτὸ σημαίνει πως τὸ ἕν καὶ τὸ ὄν, δῆλον τῷ 
- - - χ ᾿ Υ̓ 

τὲ παραχολοϑεῖν ἰσαχῶς ταῖς χατηγορίαις καὶ μὴ είναι ἐν 
φὰς - 5, - " - »ὦ γὴ 5.2 Ἂ- 

μηδεμιῷ, οἷον οὔτ᾽ ἐν τῇ τί ἐστιν οὔτ᾽ ἐν τῇ ποῖον, ἀλλ 1 
«- », χ ᾿ ͵ Ν -Ὁ Ἁ - 

ὁμοίως ἔχει ὥσπερ τὸ ὄν, καὶ τῷ μὴ προσκατηγορεῖσϑαι 

25. τὸ ἕν καὶ τὸ ὅν Τ' εἰ ἴοτί. ΑἸοκ. [.29. ἀπηἰ6 τὸ ἕν αἀάδεπάπτα υἱάο- 

τὰν σὲ οχ Εἰ οὐ ΑἸοχ. [χρῶμα ἴοτι. οπι ΑΙοχ. [εἰ] εἶτα Τίαβ. [ 838. δη- 

λαδὴ ὅτι Τ΄ [ 85. διέσεως Τ Αδῖα5. [. 36. αὐτῶν" καὶ τὸ ἕν} εἴ ΦοΥ μη ποῖ 
ἐρβιίηι πππίηὶ {. 

10δάα 2. ἦν ἂν Εαβ.  φωνῆεν] φωνὴεν ἢ σύμφωνον ἴονε. ΑἸοχ. [ 6. ἐν 

δηΐα τοῖς οἵα Τ'΄ | 1. τὶ ἕν] τι ὃν Ααβ, οτὰα 7. 8. αὐτὸ αὐτοῦ σοπῖοοὶ 

εχ ἍἌἸοΣ ν. 686, 22 εἰ ὅ, (0}]. Ρ. 1058 287 1054“ 10. αὐτὸ 47, αὐτοῦ 

αϑβοὺ. 1 το. ἅπαντι 415 ΑἸεχ. [γε τὸ ἡ Τ΄ [ 11. τὸ ἕν οπι ὃ. [ 12. οὐσίαν 

μίαν} καὶ οὐσία μία ταᾶτροὸ Εἰ.  ροβὲ αὐτὸ «44 τε ἀβοῦ, οπὰ Εἰ εἰ (ον. 

ΑΙεχ. εἴ, ΟΡ 5. Ρ. 18. 18. τὸ ροϑὶ καὶ οὰ Τ᾽ 14. ἕν ΕἼΤ. 1 15. τέ 

οὐὰ Αἄδ, [ 16. τὸ μὴ Τ', οὐ τῷ Εΐο. 
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ἕτερόν τι τὸ εἷς ἄνϑρωπος τῷ ἄνϑρωπος, ὥσπερ ὀδὲ τὸ εἶναι 
παρὰ τὸ τί ἢ ποιὸν ἢ ποσόν, καὶ τὸ ἑνὶ εἶναι τὸ ἑκάστῳ 
εἶναι. 

Ὁ Ἀντίχειται δὲ τὸ ἕν χαὶ τὰ πολλὰ κατὰ πλείδς τρό- 
πϑς, ὧν ἕνα τὸ ἕν χαὶ τὸ πλῆϑος ὡς ἀδιαίρετον χαὶ διαιρε- 

τόν" τὸ μὲν γὰρ ἢ διῃρημένον ἢ διαιρετὸν πλῆϑός τι λέγε- 
ται, τὸ δὲ ἀδιαίρετον ἢ μὴ διῃρημένον ἕν. ἐπεὶ ἂν αἱ ἀντι-198 
ϑέσεις τετραχῶς, χαὶ οὔτε χατὰ ςέρησιν λέγεται ϑάτερον, 

5 ἐναντία ἂν εἴη, καὶ οὔτε ὡς ἀντίφασις οὔτε ὡς τὰ πρός τι 

λεγόμενα. λέγεται δ᾽ ἐκ τοῦ ἐναντίβ χαὶ δηλδται τὸ ἕν ἐκ 
τῷ διαιρετῦ τὸ ἀδιαίρετον διὰ τὸ μᾶλλον αἰσϑητὸν τὸ πλῆ- 
ϑὸος εἶναι καὶ τὸ διαιρετὸν ἢ τὸ ἀδιαίρετον, ὥστε τῷ λόγῳ 
πρότερον τὸ πλῆϑος τῇ ἀδιαιρέτε διὰ τὴν αἴσϑησιν. ἔςι δὲ τὸ 

80 μὲν ἑνός, ὥσπερ χαὶ ἐν τῇ διαιρέσει τῶν ἐναντίων διεγρά- 
ψαμεν, τὸ ταὐτὸ χαὶ ὅμοιον καὶ ἴσον, τοῦ δὲ πλήϑους τὸ 
ἕτερον χαὶ ἀνόμοιον χαὶ ἄνισον. λεγομένου δὲ τοῦ ταὐτοῦ 

πολλαχῶς, [χαὶ] ἕνα μὲν τρόπον χατ᾽ ἀριϑμὸν λέγομεν 
ἐνίοτε αὐτό, τὸ δ᾽ ἐὰν χαὶ λόγῳ καὶ ἀριϑμῷ ὃν ἢ, οἷον 

86 σὺ σαυτῷ καὶ τῷ εἴδει καὶ τῇ ὕλῃ ἕν" ἔτι δ᾽ ἐὰν ὁ λόγος 
10ὅ4᾽ ὁ τῆς πρώτης ὀσίας εἷς ἢ, οἷον αἱ ἴσαι γραμμαὶ εὐϑεῖαι αἱ 

αὐταί, καὶ τὰ ἴσα χαὶ [τὰ] ἰσογώνια τετράγωνα, καίτοι 
πλείω" ἀλλ᾽ ἐν τούτοις ἡ ἰσότης ἑνότης. ὅμοια δὲ ἐὰν μὴ 

ταὐτὰ ἁπλῶς ὄντα, μηδὲ χατὰ τὴν οὐσίαν ἀδιάφορα τὴν 
ὅ συγχειμένην, κατὰ τὸ εἶδος ταὐτὰ ἢ, οἷον τὸ μεῖζον τετρά- 
γωνον τῷ μιχρῷ ὅμοιον, χαὶ αἱ ἄνισοι εὐϑεῖαι" αὗται γὰρ 
ὅμοιαι μέν, αἱ αὐταὶ δὲ ἁπλῶς οὔ. τὰ δ᾽ ἐὰν τὸ αὐτὸ 
εἶδος ἔχοντα, ἐν οἷς τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον ἐγγίγνεται, μήτε 
μᾶλλον ἢ μήτε ἧττον. τὰ δ᾽ ἐὰν ἢ τὸ αὐτὸ πάϑος καὶ ἕν 

11. τοῦ ἄνϑρωπος] τοῦ ἀνθρώπου Ταϑ8.} 18. παρὰ] περὶ 48. ἢ γοϑὶ 

τί οτὰ αδ. [ καὶ οτὰα 7. [ 20. τὰ οὰ αἀὐῦ, [. 28. γοῦν Τα8. [ 24. οὔτε 

Αδ ΑἸΙοεχ ς, τούτων ἐαδ8ῦ. [ ἴονι. λέγεται ϑάτερον, οὔτε ὡς ἀντίφασις, οὔτε 

ὡς τὰ πρὸς «ι λεγόμενα; ἐναντία ὧν εἴη. εἴ, ΟΡ 5. Ρ. 101. | ϑάτερον λέ 

γεται Τ'΄ 25. ἐναντίον α5. 26. λεγόμενα οτὰ «{ὅ. ]. 28. ἢ τὸ ἀδιαίρετον 

οπα ὃ. [ 29. ἔτι δὲ. [ δὴ ΑἸοχ. [. 830. τῶν ἐναντίων οἱὰ Εν, 81. τὸ ταὐτὸ] 

ταὐτὸ 1, τὸ αὐτὸ α8. ] 32. τοῦ «αἀὰ Αδ Ι 38. χαὲ οἵὰ ΕΓ, Ι λέγο-- 

μεν} ὃ λέγομεν ΕἸ Τ' ΑἸοὸχ ἐα8. 1 834. αὐτό] ταὐτό Αἴοχ. [ τὸ ΕΤ' οἱ (ονι. 

ΛΙοχ, τοῦτο ἀϑοὺ. 1 85. ἂν 80. 

1004ὺ 2. τὰ ἴσα χαὶ οπν 7΄. [ τὰ ἀπε ἰσογώνια ον ΑΙοχ. [ δ. ὗπο- 

κειμένην ΕἸ ΤΙΜ α5.} ἡ οἷον] ὥσπερ .1Ὁ.} 6. τ. αὗται μὲν γὰρ ὅμοιαι, ὅμοιαι 

δὲ αἱ αὐταὶ ἁπλῶς οὐ Τ΄.} τ. δὲ οπι 41ὅ..} 1.9.11. 16. ἂν ς.] 9. ἢ μύτε!]} 

ἢ μήτε 4. 



1 3. 10δῦ α. 189 

“ ᾿ ᾿ξ: Ν ΄ , ΡΥ [ , 
τῷ εἴδει, οἷον τὸ λευκὸν, σφόδρα καὶ ἧττον, ὁμοιά φασιν 
«- “ Ν Ὰ ιν Υ̓ : “- ἢ ) Ἁ Γ' ,΄ Ε] , 

εἶναι ὃτι ἕν τὸ εἶδος αὐτῶν. τὰ δ᾽ ἐαν πλείω ἔχῃ ταὐτὰ 
ΡΝ αἱ -" Δ λ - ᾽, 

ἢ) ἕτερα, ἢ ἁπλῶς ἢ τὰ πρόχειρα, οἷον χαττίτερος ἀργύρῳ 
Ἃ - λ . δ, ς ᾿ Χ ΄ὔ “ - 

[1] χρυσῷ], χρυσὸς δὲ πυρὶ ἡ ξανϑὸν καὶ πυρρόν. ὡς: δῆλον 
[ - νΝ δὴ -- 

ι99ὅτε χαὶ τὸ ἕτερον χαὶ τὸ ἀνόμοιον πολλαχῶς λέγεται. χαὶ 
΄ Ν ᾿ 7 - Ἁ 

τὸ μὲν ἄλλο ἀντιχειμένως καὶ τὸ ταὐτό, διὸ πᾶν πρὸς 
“ δ ἀχδ ν ᾿ ΚΝ το ἡ ᾿ κι ἘΔ ; ΑΕ Π 
ἅπαν ἢ ταῦτο ἡ ἄλλο" τὸ δ᾽ ἐὰν μὴ χαὶ ἡ ὕλη καὶ ὁ 

- ᾿ ᾿ κ , Σ ς 
λόγος εἷς, διὸ σὺ χαὶ ὁ πλησίον ἕτερος" τὸ δὲ τρίτον ὡς 

Α ἐ᾿' ἜΣ ᾿ κ ε ᾿ - 

τὰ ἐν τοῖς μαϑηιμιατιχοῖς. τὸ μὲν ὅν ἕτερον 1) ταὐτὸ διὰ τὅτο 
»" -" , [ ι: πᾶν πρὸς πᾶν λέγεται, ὅσα λέγεται ἕν χαὶ ὄν. οὐδὲ γὰρ 

΄ - Ὁ Ὰ , - 7 

ἀντίφασίς ἐςξι τῇ ταὐτϑ' διὸ οὐ λέγεται ἐπὶ τῶν μὴ ὄντων 
λ λ 2 , , Ν - » 7 ΕῚ 

(το δὲ μὴ ταὐτὸ λέγεται), ἐπὶ δὲ τῶν ὄντων πάντων" ἢ 
᾿ λ ᾿ Χ χὰ ἔς Ἂ ς γὰρ ἕν ἢ οὐχ ἕν περυχὸς καὶ ὃν καὶ ἕν. τὸ μὲν ὃν ἕτερον 

Χ ῃ Ἵ 
καὶ ταὐτὸν ὅτως ἀντίχξιται, διαφορὰ δὲ καὶ ἑτερότης ἄλλο. 

. ν δι τορι “τ Ν “ τὸ μὲν γὰρ ἕτερον χαὶ ὃ ἕτερον ὃχ ἀνάγκη εἶναι τινὶ ἕτερον" 
- Ὶ δι μῶν Ἁ Ἃ ΤᾺ ν 

πᾶν γὰρ ἢ ἕτερον ἢ ταὐτὸ ὅ τι ἂν ἢ ὄν" τὸ δὲ διάφορον 
τινὸς τινὶ διάφορον, ὥστ᾽ ἀνάγχη ταὐτό τι εἶναι ᾧ διαφέ- 

- ΑΥ̓ Εν ΄ τ - , ρϑσιν. τὅτο δὲ τὸ ταὐτὸ ἢ γένος ἢ εἶδος" πῶν γὰρ τὸ διαφέρον 
} Χ ΄ τ λ , 

διαφέρει ἢ γένει ἢ εἴδει, γένει μὲν ὧν μή ἐςξι χοινὴ ἡ ὕλη 

μηδὲ γένεσις εἰς ἄλληλα, οἷον ὅσων ἄλλο σχῆμα τῆς χα- 
τ Ἁ ͵ ᾿ , Ἂ τηγορίας, εἴδει δὲ ὧν τὸ αὐτὸ γένος. λέγεται δὲ γένος ὃ 

͵ ᾿ ΄ ΄, α 

ἄμφω ταὐτὸ λέγονται χατὰ τὴν οὐσίαν τὰ διάφορα. τὰ 
Ν᾽ , ͵ 

δ᾽ ἐναντία διάφορα, καὶ ἡ ἐναντίωσις διαφορά τις. ὅτι δὲ 
- -Ξ 1 Ξ - ζω 7, 

χαλῶς τὅτο ὑποτιϑέμεϑα, δῆλον ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς" πάντα 
Ἁ ᾿ εἰ - , ΄ ε γὰρ διαφέροντά τε φαίνεται, χαὶ ταῦτα οὐ μόνον ἕτερα 

, . ᾿ Ἢ Ξ ἊΞ πε 

ὄντα, ἀλλὰ τὰ μὲν τὸ γένος ἕτερα, τὰ δ᾽ ἐν τῇ αὐτῇ συ- 
- ἴω Ἢ ῃ - 

ςοιχίῳ τῆς χατηγορίας, ὥς᾽ ἐν ταὐτῷ γένει χαὶ ταὐτὰ τῷ 
΄ ΄ Ἵ “ἃ - -« γένει. διώριξαι δ᾽ ἐν ἄλλοις ποῖα τῷ γένει ταὐτὰ ἢ ἕτερα. 

10. Ροβὲ λευχόν ποπ αἴδὲ οὖ. [ 11. τὰ πλείω ΑΙεχ. [ 12. ἢ τὰ ἕτερα ΕΤ'.] 

ἢ ἕτερα, ἢ ἁπλῶς οτὰ ΑΙοχ. [138. ἢ χουσῷ οτὰ ΑἸοχ. [ χρυσὸς δὲ πυρὶ ἡ]} 

πῦρ ἢ Ε, οτχὰ Τ΄ [ καὶ τὸ πυρρόν ΕἼΤ, ἢ πυρρόν Αἴοχ. [ 14. τὸ δηΐο 

ὅμοιον οὐχ 7. [ 15. αὐτό ΤΙ. ἅπαν «1. [1τ. λόγος ἴδιος καὶ τὸ πλη- 

σιαίτερον. τὸ “4 ΑἸοχ. τὸ πλησίον ἕτερον Τ᾿ Αϑα50. 1 ἕτερον ὃ. ] 19. πρὸς 

ἅπαν 415.) λέγεται ἕν] καὶ ἕν ΑΙοχ. [οὐ ΕΤ' ΑΙοχ. [ 21. ἐπὶ δὲ] ἐπειδὴ 

Τ. πάντων τῶν ὄντων 4, τῶν πάντων ὄντων ο. } 22. καὶ ἀπε ὃν «44 Κ᾿. ] 

χαὶ ροβὶ ὃν οπὰ 7΄. 21. τὸ ταὐτὸ ἢ ΑΙεοχ ἐ, τὸ ταὐτὸ ΕἼ', τὸ αὐτὸ α8ον.] 

80. λέγεται δὲ γένος οτα 6. ὃ] φμο ἡ. 81. λέγεται 419.} 81. 32. τὰ δ᾽ ἐναντία 

διάφορα οτὰ 7᾽. 82. διώφορα οπι 48. ] 834. ἴοτι. γὰρ τὰ διαφέροντα φαῖ- 
νεταιὶ καὶ ταῦτα, οὐ (νεῖ καὶ οὐ) μόνον ἕτερα ὄντα, ς0}}. ΑΙοχ. [ τε εἰ 

ταῦτα οτὰ 49. 

10ὅδα 1. ταὐτὰ] ταῦτα Τ΄ [1. 2. τῶ γένει 41 ΔΙοχ, τῷ εἴδει ἐαϑβοῦ, 

εἴ. ΟΒ5. Ρ. 108. 
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184 14. 1θὅδα. 

᾿᾿;πεὶ δὲ διαφέρειν ἐνδέχεται ἀλλήλων τὰ διαφέροντα 
πλεῖον χαὶ ἔλαττον, ἔξει τις χαὶ μεγίξςη διαφορά, καὶ ταύ- 

τὴν λέγω ἐναντίωσιν. ὅτι δ᾽ ἡ μεγίξη ἐςὶ διαφορά, δῆλον 
ἐκ τῆς, ἐπαγωγῆς. τὰ μὲν γὰρ γένει διαφέροντα οὐκ ἔχξειϑοο 
ὁδὸν εἰς ἄλληλα, ἀλλ᾽ ἀπέχει πλέον χαὶ ἀσύμβλητα" 
τοῖς δ᾽ εἴδει διαφέρουσιν αἱ γενέσεις ἐκ τῶν ἐναντίων εἰσὶν 

ὡς ἐσχάτων. τὸ δὲ τῶν ἐσχάτων διάξτημα μέγιξςφον, ὥς 
χαὶ τὸ τῶν ἐναντίων. ἀλλὰ μὴν τό γε μέγιξον ἐν ἑχάστῳ 
γένει τέλειον. μέγιςόν τὲ γὰρ οὗ μή ἐστιν ὑπερβολή, καὶ 
τέλειον οὗ μή ἐςιν ἔξω λαβεῖν τι δυνατόν" τέλος γὰρ ἔχει 
ἡ τελεία διαφορά, ὥσπερ χαὶ τάλλα τῷ τέλος ἔχειν λέ- 
γεται τέλεια. τῇ δὲ τέλος ὀϑὲν ἔξω" ἔσχατον γὰρ ἐν παντὶ 
καὶ περιέχει. διὸ ὀϑὲν ἔξω τῷ τέλδς, ὁδὲ προσδεῖται ὀϑενὸς 

τὸ τέλειον. ὅτι μὲν ὃν ἡ ἐναντιότης ἐςὶ διαφορὰ τέλξιος, ἐκ 
τότων δῆλον" πολλαχῶς δὲ λεγομένων τῶν ἐναντίων, ἀχο- 

λουϑήσει τὸ τελείως οὕτως ὡς ἂν καὶ τὸ ἐναντίοις εἶναι 

ὑπάρχῃ αὐτοῖς. τότων δὲ ὄντων φανερὸν ὅτι ἐκ ἐνδέχεται 
ἑνὶ πλείω ἐναντία εἶναι" οὔτε γὰρ τὸ ἐσχάτϑ ἐσχατώτερον 
εἴη ἄν τι, οὔτε τοῦ ἑνὸς διαστήματος πλείω δυοῖν ἔσχατα. 

Ἄλιτ " "ὔ «ς ’ὔ ΄ « ἊΝ λ Ν ἘΞ 

ὅλως τὲ εἰ ἔςιν ἡ ἐναντιότης διαφορά, ἡ δὲ διάφορα δυοῖν, 

ὥςε καὶ ἡ τέλειος. ἀνάγχη δὲ καὶ τὸς ἄλλδς ὅρδς ἀληϑεῖς 

εἶναι τῶν ἐναντίων. καὶ γὰρ πλεῖστον διαφέρειν ἡ τέλειος 
διαφορά. τῶν τε γὰρ γένει διαφερόντων οὐχ ἔστιν ἐξωτέρω 
λαβεῖν καὶ τῶν εἴδει: δέδειχτανι γὰρ ὅτι πρὸς τὰ ἔξω τοῦ 
γένους οὐχ ἔςι διαφορά" τότων δ᾽ αὕτη μεγίξςη, καὶ τὰ ἐν 
ταὐτῷ γέμει πλεῖστον διαφέροντα ἐναντία" μεγίστη γὰρ 

διαφορὰ τούτων ἡ τέλειος. καὶ τὰ ἐν ταὐτῷ δεχτιχῷ πλεῖ- 
ςον διαφέροντα ἐναντία" ἡ γὰρ ὕλη ἡ αὐτὴ τοῖς ἐναντίοις. 

καὶ τὰ ὑπὸ τὴν αὐτὴν δύναμιν πλεῖστον διαφέροντα" χαὶ 
γὰρ ἡ ἐπιστήμη περὶ ἕν γένος ἡ μία, ἐν οἷς ἡ τελεία δια- 
φορὰ μιεγίςη. πρώτη δὲ ἐναντίωσις ἕξις καὶ ςέρησίς ἐστιν "201 

οὐ πᾶσα δὲ στέρησις (πολλαχῶς γὰρ λέγεται ἡ στέρησις), 

ἀλλ᾽ ἥτις ἂν τελεία ἢ. τὰ δ᾽ ἄλλα ἐναντία χατὰ ταῦτα 

4, ἔστι] καὶ ἔστι “41. ] ἐστὲ οἵα α8. [ διαφορά ἐστι Τ΄. 1] 6. οὐδὲ 4. 
1. πλεῖστον ΔἸ]εχ. 9. τὸ δ᾽ ἔσχατον ὃ. α8. ] 11. τε] μὲν α8. [ 12. τέλειον 

Ροβὲ ἔξω ἴϊογαμὶ 48. [ 18. τελεία] τοιαύτη Τ΄ [1τ. τούτου Τα5.} 18. τοῦ! 

Αὐ, [] 19. ὑπάρχει Τα, ὑπάρχοι 8. ] 20. τοῦ οπι Εἰ. | 21. διαστήματα ἀ8.] 

22. τε] δὲ 4 ΑἸεχ. 1. 28. ἡ] εἰ Τ. καὶ οπὰ ὁ. | 26. γὰρ οπι ἐα8. 28. 

τούτω 1. | ἐναντία ἘΣ Αἴοχ, τἀναντία ἀξοὺ. 530. ἐναντία οὗν Ε1'. | 8ὃὺ 

ἐναντιότης ΓΕ, ξναντίως Τ' . 835. εἴτις Τ. ταὐτὰ α3. 



1. 1055. 18ῦ 

, ἀδ, Ἁ Α - δ Εν 

λεγϑήσεται, τὰ μὲν τῷ ἔχειν, τὰ δὲ τῷ ποιεῖν ἢ ποιητιχὰ 
χ Ἷ ε ᾿ ἵ ν 3 τ 

- - ς, ἡ Ἀ Ν ἽΝ... »ἢ 

εἶναι, τὰ δὲ τῷ λήψεις εἶναι χαὶ ἀποβολαὶ τότων ἢ ἄλλων 
ἐναντίων. εἰ δὴ ἀντίχειται μὲν ἀντίφασις καὶ στέρησις καὶ 

ἐναντιότης καὶ τὰ πρός τι, τότων δὲ πρῶτον ἀντίφασις, ἀν- 10δδὺ 

τιφάσεως δὲ μηϑέν ἐςι μεταξύ, τῶν δὲ ἐναντίων ἐνδέχεται, 

ὅτι μὲν ὁ ταὐτὸν ἀντίφασις καὶ τἀναντία δῆλον. ἡ δὲ ςέ- 

ρησις ἀντίφασίς τίς ἐστιν" ἢ γὰρ τὸ ἀδύνατον ὅλως ἔχειν, 

ἢ ὃ ἂν πεφυχὸς ἔχειν μὴ ἔχη, ἐστέρηταν ἢ ὅλως ἢ πῶς ὅ 
ἀφορισϑέν" πολλαχῶς γὰρ ἤδη τοῦτο λέγομεν, ὥσπερ διή- 

ρηται ἡμῖν ἐν ἄλλοις. ὥς ἔςτιν ἡ ςέρησις ἀντίφασίς τις ἢ 

ἀδυναμία διορισϑεῖσα ἢ συνειλημμένη τῷ δεχτικῷ. διὸ ἀν- 
τιφάσεως μὲν ἐκ ἔξει μεταξύ, ςερήσεως δέ τινός ἐξιν" ἴσον 

μὲν γὰρ ἢ ὃχ ἴσον πᾶν, ἴσον δ᾽ ἢ ἄνισον ὁ πᾶν, ἀλλ᾽ εἴπερ, 10 

μόνον ἐν τῷ δεχτικῷ τοῦ ἴσϑ. εἰ δὴ αἱ γενέσεις τῇ ὕλῃ ἐκ 
τῶν ἐναντίων, γίγνονται δὲ 1 ἐκ τῦ εἴδϑς χαὶ τῆς τϑ εἴδους 

ἕξεως ἢ ἐκ ςερήσεώς τινος τῇ εἴδος καὶ τῆς μορφῆς, δῆλον 

ὅτι ἡ μὲν ἐναντίωσις ςέρησις ἄν τις εἴη πᾶσα, ἡ δὲ ςέρησις 

ἴσως ὁ πᾶσα ἐναντιότης. αἴτιον δ᾽ ὅτι πολλαχῶς ἐνδέχεται 1 
ἐςερῆσϑαι τὸ ἐξερημένον" ἐξ ὧν γὰρ αἱ μεταβολαὶ ἐσχά- 
των, ἐναντία ταῦτα. φανερὸν δὲ καὶ διὰ τῆς ἐπαγωγῆς. 

πᾶσα γὰρ ἐναντίωσις ἔχει στέρησιν ϑατέρου τῶν ἐναντίων. 
ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως πάντα᾽ ἀνισότης μὲν γὰρ ἰσότητος, ἀνο- 
μοιότης δὲ ὁμοιότητος, χαχία δὲ ἀρετῆς. διαφέρει δὲ ὥσπερ 30 
εἴρηται" τὸ μὲν γὰρ ἐὰν μόνον ἢ ἐξερημένον, τὸ δ᾽ ἐὰν ἡ 

φοςποτὲ ἢ ἔν τινι, οἷον ἂν ἐν ἡλικίᾳ τινὶ ἢ τῷ κυρίῳ ἢ πάντῃ. 
διὸ τῶν μὲν ἔξει μεταξύ, καὶ ἔξιν ὅτε ἀγαϑὸς ἄνϑρωπος ὅτξε 
καχός, τῶν δὲ οὐκ ἔστιν, ἀλλ᾽ ἀνάγχη εἶναι ἢ περιττὸν ἢ 
ἄρτιον, ὅτι τὰ μὲν ἔχει τὸ ὑποχείμενον ὡρισμένον, τὰ δ᾽ 96 
οὔ. ὥστε φανερὸν ὅτι ἀεὶ ϑάτερον τῶν ἐναντίων λέγεται 
κατὰ ςέρησιν" ἀπόχρη δὲ χἂν τὰ πρῶτα χαὶ τὰ γένη τῶν 
ἐναντίων, οἷον τὸ ἕν χαὶ τὰ πολλά" τὰ γὰρ ἄλλα εἰς ταῦτα 
τν: 
ἀνάγεται. 

ὅ ἸΜπεὶ δ᾽ ἕν ἑνί ἐστιν ἐναντίον, ἀπορήσειεν ἄν τις πῶς 30 

81. λεέψεις Ε Τα. 

106δὺ 5. μὲν] μὲν οὖν αϑ. ] ροβϑὲ δῆλον σοτωπια εἰ 4. ροβὶ ἐστιν ρυπ- 
οἴπτα ὦ. 6. πολλαχῶς ἀφορισϑὲν Τ΄. [ ἤδη οτὰ ΑΙοχ. [λέγεται ΑἸαεκ. 

τ. ἀπίθ ἢ σοιατηα οὖ. [ 11. αἵ μὲν γενέσεις Εὖ. ] 18. ἐκ οπὰα ΕἾΤ΄ [ 14. τις 

οὐαὶ ὁ. 1 16. αἱ οτα Τ΄ [ 18. ἐναντιότης ΑΙοχ. [ ϑάτερον “41ὅ ΑἸοχ, ἔοτι. 
τϑοῖθ. 1 20. ἀνομοιότητος 7. [ 21. μόνον ἐὰν Τ΄ [ 22. ἂν οτὰ 41ὁ. 24. ἀλλ᾽ 

οἵ 7. [ 25. ὅτι εοπὶ. εχ ΔΙοχ, ἔνε ἑαβοῦ. 1 30. ἐστιν οἵὰ «46. 
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ἀντίκειται τὸ ἕν χαὶ τὰ πολλὰ χαὶ τὸ ἴσον τᾷ μεγάλῳ 
χαὶ τῷ μιχρῷ. τὸ γὰρ πότερον ἀεὶ ἐν ἀντιϑέσει λέγομεν, 
οἷον πότερον λευκὸν ἢ μέλαν, χαὶ πότερον λευκὸν ἢ ὁ λευ- 
κόν" πότερον δὲ ἄνϑροωπος 1) λευχὸν ὁ λέγοιεν, ἐὰν μὴ ἐξ 

85 ὑποϑέσεως χαὶ ζητᾶντες οἷον πότερον ἦλϑε Κλέων ἢ Ξωχρά- 

τῆς. ἀλλ᾽ ὁκ ἀνάγχη ἐν ὀϑενὶ γένει τῦτο, ἀλλὰ χαὶ τὅτο 
ἐκεῖϑεν ἐλήλυϑεν" τὰ γὰρ ἀντιχείμενα μόνα οὐχ ἐνδέχεται 
ἅμα ὑπάρχειν: ᾧ καὶ ἐνταῦϑα χρῆται ἐν τῷ πότερος ἢλ- 

10ῦὅθα ϑεν" εἰ γὰρ ἅμα ἐνεδέχετο, γελοῖον τὸ ἐρώτημα. εἰ δέ, χαὶ 
οὕτως ὁμοίως ἐμπίπτει εἰς ἀντίϑεσιν, εἰς τὸ ἕν ἢ πολλά, 

οἷον πότερον ἀμφότεροι ἦλϑον ἢ ἅτερος. εἰ δὴ ἐν τοῖς ἀντι- 
χειμένοις ἀξὶ τῇ ποτέρϑ ἡ ζήτησις, λέγεται δὲ πότερον μεῖ- 

5 ζον ἢ ἔλαττον 1) ἴσον, τίς ἐξιν ἡ ἀντίϑεσις πρὸς ταῦτα τῇ 
ἴσου; οὔτε γὰρ ϑατέρῳ μόνῳ ἐναντίον οὔτ᾽ ἀμφοῖν" τί γὰρ 
μᾶλλον τῷ μείζονι ἢ τῷ ἐλάττονι; ἔτι τῷ ἀνίσῳ ἐναντίον 

τὸ ἴσον" ὥστε πλείοσιν ἔσται ἢ ἑνί. εἰ δὲ τὸ ἄνισον ση- 
μαίνει τὸ αὐτὸ ἅμα ἀμφοῖν, εἴη μὲν ἄν ἀντιχείμενον ἀμ- 

10 φοῖν, χαὶ ἡ ἀπορία βοηϑεῖ τοῖς φάσχϑσι τὸ ἄνισον δυάδα 
δῖναι" ἀλλὰ συμβαίνει ἕν δυοῖν ἐναντίον" ὅπερ ἀδύνατον.:03 
“ἔτι τὸ μὲν ἴσον μεταξὺ φαίνεται μεγάλε καὶ μικροῦ, ἐναν- 
τίωσις δὲ μεταξὺ ὅτε φαίνεται ὅτε ἐκ τὸ ὁρισμθ δυνατόν" 
ὁ γὰρ ὧν εἴη τελεία μεταξύ τινος ὅσα, ἀλλὰ μᾶλλον ἔχει 

15 ἀξὶ ἑαυτῆς τι μεταξύ. λείπεται δὴ ἢ ὡς ἀπόφασιν ἀντι- 
κεῖσϑαι ἢ ὡς ςέρησιν. ϑατέρϑ μὲν δὴ ὃκ ἐνδέχεται" τί γὰρ 

μᾶλλον τῷ μεγάλου ἢ μιχρδ; ἀμφοῖν ἄρα ἀπόφασις ςε- 
ρητιχή. διὸ καὶ πρὸς ἀμφότερα τὸ πότερον λέγεται, πρὸς 
δὲ ϑάτερον ἔ, οἷον πότερον μεῖζον ἢ ἴσον, ἢ πότερον ἴσον ἢ 

40 ἔλαττον" ἀλλ᾽ ἀεὶ τρία. ὁ ςέρησις δὲ ἐξ ἀνάγκης" ὃ γὰρ 
πᾶν ἴσον ὃ μὴ μεῖζον ἢ ἔλαττον, ἀλλ᾽ ἐν οἷς πέφυκεν 
ἐχεῖνα. ἔξι δὴ τὸ ἴσον τὸ μήτε μέγα μήτε μιχρόν, πεφυ- 

81. Ροβὲ πολλὰ «44 τὰ γὰρ ἀλλα εἰς ταῦτα ἀνάγεται α8. 82. τῷ οτὰ 

Αι} τὸ γὰρ] εἰ γὰρ τὸ Αὐ ει γρ Εἰ οἷ ἴοτι. ΑἸοχ. ἐν ἀντιϑέσει ἀεὶ α8.] 

86. οὐ κατ᾽ ἀνάγκην γρ Ε! | 88. ἦλθεν] ἐλϑεῖν Τ᾽ Α ας. 

10ὅθα 1. «πιὸ καὶ νἱάδιαν ἐἸβιχῖσδο ΑἸοχ, ροϑὶ 2. οὕτως ἀἶδι ἐαϑβοῦ. | 

2. ὅμως Εἰ, ὃ μὲν Τ΄ 1 ἐχπίπτει Ααᾳς. 1 τ. μᾶλλον ἢ τῶ ΕΤαΞβ. ] 8. ὥστε 

ἐν πλ. ΕἼΤα5. ] ἢ ἐν ἕνέ Ε΄. 1 9. ἅμα οτὰ «Ὁ, ] ἂν αἀἀ Εἰ. [10. βοήϑεια 

Αι] πάσχουσι α«. 1 τι. ἐναντίοιν 6.1} 12. φαίνεται καὶ μεγάλου καὶ Τ΄ 

18. δὲ οὐδεμία μεταξὺ 4155. 15. αὕτη 4ὅ. [ μεταξύ} μεταξύ τινος οὖσα 

ΕΤ. } 16. ὡς οακ Εὐ, 1.0. τρία οὔ. στέρησις Τ. 1 21. ὃ μὴ] ἢ ΔΙδκχ. 
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χὸς δὲ. μέγα ἢ μιχρὸν εἶναι" χαὶ ἀντίχξδιται ἀμφοῖν ὡς 
ἀπόφασις στερητιχή, διὸ καὶ μεταξύ ἐστιν. χαὶ τὸ μήτ᾽ 

ἀγαϑὸν μήτε χκαχὸν ἀντίχειται ἀμφοῖν, ἀλλ᾽ ἀνώνυμον" 20 
πολλαχῶς γὰρ λέγεταν ἑχάτερον καὶ ἐκ ἔξιν ἕν τὸ δέεχτι- 
χόν, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ μήτε λευχὸν μήτε μέλαν. ὃν δὲ 
ὀδὲ τῶτο λέγεται, ἀλλ᾽ ὡρισμένα πὼς τὰ χϑώματα ἐφ᾽ 
ὧν λέγεται στερητικῶς ἡ ἀπόφασις αὕτη" ἀνάγκη γὰρ ἢ 
«φαιὸν ἢ ὠχρὸν εἶναι 1 τοιοῦτόν τι ἄλλο. ὥστε οὐκ ὀρϑῶς 80 

ἐπιτιμῶσιν οἱ νομίζοντες ὁμοίως λέγεσϑαι πάντα, ὡς: ἔσε- 
σϑαι ὑποδήματος χαὶ χειρὸς μεταξὺ τὸ μήτε ὑπόδημα 
μήτε χεῖρα, εἴπερ χαὶ τὸ μήτε ἀγαϑὸν μήτε χαχὸν τοῦ 
ἀγαϑὃ καὶ τὸ χαχϑ, ὡς πάντων ἐσομένδ τινὸς μεταξύ. ἐκ 
ἀνάγκη δὲ τοῦτο συμβαίνειν. ἡ μὲν γὰρ ἀντιχειμένων συν- 86 
απόφασίς ἐςξιν ὧν ἔςι μεταξύ τι χαὶ διάξημά τι πέφυ- 

φράχεν εἶναι" τῶν δ᾽ ὁχ ἔςσι διαφορά" ἐν ἄλλῳ γὰρ γένει ὧν 1066} 

αἱ συναποφάσεις, ὡς᾿ ὃἐχ ἕν τὸ ὑποχείμενον. 

θ0. Ὁμοίως δὲ χαὶ περὶ τῇ ἑνὸς χαὶ τῶν πολλῶν ἀπορή- 
σειὲν ἄν τις. εἰ γὰρ τὰ πολλὰ τῷ ἑνὶ ἁπλῶς ἀντίχειται, 
συμβαίνει ἔνια ἀδύνατα. τὸ γὰρ ν ὀλίγον ἢ ὀλίγα ἔξαι" Ὁ 
τὰ γὰρ πολλὰ χαὶ τοῖς ὀλίγοις ἀντίχειται. ἔτι τὰ δύο 
πολλά, εἴπερ τὸ διπλάσιον πολλαπλάσιον, λέγεται δὲ κατὰ 
τὰ δύο διπλάσια" ὥςε τὸ ἕν ὀλίγον" πρὸς τί γὰρ πολλὰ 
τὰ δύο εἰ μὴ πρὸς ἕν τὲ χαὶ τὸ ὀλίγον; οὐϑὲν γάρ ἐστιν 
ἔλαττον. ἔτι ὡς ἐν μήχει τὸ μαχρὸν χαὶ βοαχύ, ὅτως ἐν 10 
πλήϑει τὸ πολὺ καὶ ὀλίγον, καὶ ὃ ἂν ἡ πολὺ καὶ πολλά, 
χαὶ τὰ πολλὰ πολύ. εἰ μή τι ἄρα διαφέρει ἐν συνεχεῖ 
εὐορίξῳ, τὸ ὀλίγον πλῆϑός τι ἔξται. ὥς: τὸ ἕν πλῆϑός τι, 
εἴπερ χαὶ ὀλίγον" τῦτο δ᾽ ἀνάγκη, εἰ τὰ δύο πολλά. ἀλλ᾽ 
ἴσως τὰ πολλὰ λέγεται μέν πως χαὶ [τὸ] πολύ, ἀλλ᾽ ὡς 10 

28. Βοϑὶ δὲ «44 ἢ 47. Ι 24. ἀποφ. στ. στερητικὴ στέρησις γρ ΑΙαχ. | 

24.235. μήτε κακὸν μήτ᾽ ἀγαϑὸν ΕἼΤΑ. [ 28. οὐ ΕΤ΄ 1 τὰ χρώματα οτὰ 

46. 30. ἄλλο] ἀλλο ὡρισμένον Α4δῖα5.} 851. 52. ἔσεσϑαι] λέγεσϑαι γρ Εἰ. ] 

88. ἐπείπερ Αὖαβ. ] 34. τοῦ οτὰ Αδ. ] 35. ἀνάγκῃ δ. τ. συμβαίνει ἀα8. ] 

86. ὧν] καὶ ὧν ΑἸοχ ἐ. 

1056 2. ροβξὲ συναπ. «44 εἰσίν ΑἸεχ. [.4. ἀντίχεινται ΕΠ ́. [ 1. Ῥοϑὶ 
πολλαπλάσιον «ἀἀ χαὶ οὕτως α8.} 1. 8. κατὰ τὰ Εϊ οἵ ἴοτι. ΑἸοχ, κατὰ Τ᾽, 

καὶ τὰ αἀβοῦ. 1] 8. διπλάσια οτὰ ΕΤ. [ 9. καὶ πρὸς τὸ 47. 10. ἔτι εἰ ὡς 

ΕἼΤ ας, ἔτι ὥσπερ ΑἸοχ. [καὶ τὸ βο. ΔΑἸοαχ. [ 11. καὶ τὸ ὀλίγον Τα. ᾿ 

12. ἐν] ἐπὲ ΑἸοχ. [ 18. ἀορίστω Τ' ΔΙὸχ α8.  απῖς τὸ ὁλίγ. ἀἴδι ΑἸεχ, ροϑί 

τὸ ὀλίγ. ἐεὺ. 1 τι] τι ἔσται ΕΙ, τι ἔστιν Τα8.} 14. εἰ] ἢ α.} 15. μέν πως] 

μὲν ὡς Ε΄ Τῖα8. 1] τὸ ἀπε πολύ οπιτοπάμπι ο. ΔΙοχ. 
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διαφέρον, οἷον ὕδωρ πολύ, πολλὰ δ᾽ ὄ. ἀλλ᾽ ὅσα διαιρετά, 
ἐν τότοις λέγεται, ἕνα μὲν τρόπον ἐὰν ἢ πλῆϑος ἔχον ὑπερο- 
χὴν ἢ ἁπλῶς ἢ πρός τι, καὶ τὸ ὀλίγον ὡσαύτως πλῆϑος 
ἔχον ἔλλειψιν, τὸ δὲ ὡς ἀριϑμός, ὃ καὶ ἀντίχειται τῷ ἑνὶ 
μόνον. ὅτως γὰρ λέγομεν ἕν ἢ πολλά, ὥσπερ εἴ τις εἴποι 
ὃν χαὶ ἕνα ἢ λευχὸν χαὶ λευχά, χαὶ τὰ μεμετρημένα πρὸς 
τὸ μέτρον χαὶ τὸ μετρητόν. οὕτως χαὶ τὰ πολλαπλάσια 
λέγεται" πολλὰ γὰρ ἕκαξςος ἀριϑμὸς ὅτι ἕνα καὶ ὅτι με- 
τρητὸς ἑνὶ ἕκαστος, χαὶ ὡς τὸ ἀντιχείμενον τῷ ἑνί, οὐ τῷ 

ὀλίγῳ. ὅτω μὲν ὧν ἐςξὶ πολλὰ χαὶ τὰ δύο, ὡς δὲ πλῆϑος 
ἔχον ὑπεροχὴν 1) πρός τι ἢ ἁπλῶς ἐκ ἔξιν, ἀλλὰ πρῶ- 
τον. ὀλίγα δ᾽ ἁπλῶς τὰ δύο: πλῆϑος γάρ ἐστιν ἔλλειψιν 
ΒΩ τε λ Ἅ 9 , - ) ΄ ) ξ ΄, " ν 
ἔχον πρῶτον. διὸ χαὶ ὁχ ὀρϑῶς ἀπέξη ““ναξαγόρας εἰπών οῦ 

ὅτι ὁμδ8 πάντα χρήματα ἣν ἄπειρα καὶ πλήϑει καὶ μικρό- 
τητι" ἔδει δ᾽ εἰπεῖν ἀντὶ τὸ «χαὶ μικρότητι» χαὶ ὀλιγότητι" 
οὐ γὰρ ἄπειρα, ἐπεὶ τὸ ὀλίγον οὐ διὰ τὸ ἕν, ὥσπερ τινές 
φασιν, ἀλλὰ διὰ τὰ δύο. ἀντίκειται δὴ τὸ ἕν χαὶ τὰ 
πολλὰ τὰ ἐν ἀριϑμοῖς ὡς μέτρον μετρητῷ" ταῦτα δὲ ὡς 

τὰ πρός τι, ὅσα μὴ χαϑ'᾽ αὑτὰ τῶν πρός τι. διήρηται δ᾽ 
ἘΠ τ 5] ἡ “ ν - , ᾿ 7 ᾿ Χ ς 
ἡμῖν ἔν ἄλλοις ὅτι διχῶς λέγεται τὰ πρὸς τι, τὰ μὲν ὡς 
. , Χ Ψ) τ Ὶ ψ " Ὶ 77 - ΄ : ᾿ 

ἐναντία, τὰ δ᾽ ὡς ἐπιξςήμη πρὸς ἐπιξητόν, τῷ λέγεσϑαί τι 
7 . ν ς δ Β τ ΄ - Ξ ἄλλο πρὸς αὐτό. τὸ δὲ ἕν ἔλαττον εἶναι τινός, οἷον τοῖν 

- ΄ λ . 7 , λ δυοῖν, ὀϑὲν χωλύξι" οὐ γὰρ εἰ ἔλαττον χαὶ ὀλίγον. τὸ δὲ 
“- «ἡ ᾿ Ν - - "ἤ ᾿ ᾿ - 

πλῆϑος οἷον γένος ἐςὶ τὸ ἀριϑμδ᾽ ἔςι γὰρ ἀριϑμὸς πλῆϑος 
᾿ 7ὕ Μ᾿ ἐ ἈΣ τὰ «ἢ, ὁ ΄ ᾽ ς 

ἑγὶ μετρητόν. χαὶ αντίχειταί πως τὸ ἕν καὶ ἀριϑμός, ὃχ ὡς 
, “ " - , ἊΣ Ὰ ΄ 

ἐναντίον, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἴρηται τῶν πρός τι ἔνια" ἡ γὰρ μέ- 
᾿ ν᾿ ΄, 7, ) , Χ - ΠῚ Ἃ 

τρον, τὸ δὲ μετρητόν, ταύτῃ ἀντίχειται. διὸ ὁ πᾶν ὃ ἂν ἢ 
«Δ , 9 ἴ ΕΣ - Ν᾽ νδ , ΄ ΕΞ « , δὲ :λ 
ὃν ἀριϑμὸς ἐςιν, οἷον εἴ τι ἀδιαίρετόν ἐςιν. ὁμοίως δὲ λε- 

᾽ ΄ ᾿ ι ἢ 5 ; Ὸ 
γομένη ἡ ἐπιξτήμη πρὸς τὸ ἐπιςητὸν ἐχ ὁμοίως ἀποδίδωσιν" 

18. ἢ ἃηίο ἁπλῶς οτὰ «Ὁ. | 19. καὶ οτχ ΤῚ. | 21. λευκα] λευκὸν Τ'. | πρὸς] 

καὶ ΑἸεχ. [.21. 22. ἴουι. τὼ μεμετρημέναι καὶ τὸ μετρητὸν πρὸς τὸ μέτρον. ] 

28. λέγεται] λέγεται πολλὰ «1ὐΐα8, ἴοτι. τοοῖο.  ἕχαστος ὃ αἀριϑιιὸς, εἰγιι8- 

πιιίβαιιθ πο πμιογ8 ὦ. 1 ἕν 7, ἑνὸς α8. 1 24. ἕνὴ οπὰ ἡ. [ 28. καὶ τὰ 
ΤΡ} ἀπέστη -- εἰπὼν] ζμογὶξ ἀϊοοηβ ἐ. } 82. απο ἀντίχειται «(ἃ ἀν-- 

σκείται δὴ (δὲ 8) καὶ οὕτως. α8. 1. δὲ 1. ἕν ---- 88. ἀριϑιμοῖς]} ἕν τοῖς 

πολλοῖς ΕΠΤ΄. ] τὰ πολλὰ] τὸ πολὺ ΔΙοχ. [ 53. Ροβι αἀριϑμοῖς αἀὰ ἕν τὸ 

τοῖς πολλοῖς α8. [ ταῦτα] τὰ ΕἼΤ. ] 34. ὅσα -- τὰ οπκ 47. διηΐρηται --- 

85. τῇ, Ἰοτν ἐἶν | 96. τῷ] ΠΕΡῚ ΤΣ 

10ὅ7α 1. αὐτὰ ἀ8. ] 3. οἷον] οἷον ὡς ΕἼΤΙ Αᾳ, ὡς 4.1 4. ὃ ἀριϑιμός 
ε ἘΠ Ζι 

α8. [ ὡς] ὦ 1. 
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δόξειε μὲν γὰρ ἂν μέτρον ἡ ἐπιξήμη εἶναι, τὸ δ᾽ ἐπιςητὸν 
τὸ μετρόμενον, συμβαίνει δ᾽ ἐπιξήμην μὲν πᾶσαν ἐπιξητὸν 10 
εἶναι, τὸ δ᾽ ἐπιξητὸν μὴ πᾶν ἐπιξήμην, ὅτι τρόπον τινὰ ἡ 
ἐπιστήμη μετρεῖται τῷ ἐπιστητῷ. τὸ δὲ πλῆϑος οὔτε τῷ 

ὀλίγῳ ἐναντίον, ἀλλὰ τότῳ μὲν τὸ πολὺ ὡς ὑπερέχον πλῆ- 
ϑὸς ὑπερεχομένῳ πλήϑει, ὅτε τῷ ἑνὶ πάντως" ἀλλὰ τὸ μὲν 
ὥσπερ εἴρητοι, ὅτι διαιρετὸν τὸ δ᾽ ἀδιαίρετον, τὸ δ᾽ ὡς τ1Ὁ 

πρός τι, ὥσπερ ἡ ἐπιξήμη ἐπιςητῷ, ἐὰν ἢ ἀριϑμός, τὸ δ᾽ ἕν 
μέτρον. 

7ΦἋ7ϑΘΠιἜ᾿πεὶ δὲ τῶν ἐναντίων ἐνδέχεται εἶναί τι μεταξὺ καὶ 
δὲ νίων ἔςιν, ἀνάγχη ἐκ τῶν ἐναντίων εἶναι τὰ μεταξύ. πάντα 

γὰρ τὰ μεταξὺ ἐν τῷ αὐτῷ γένει ἐςὶ χαὶ ὧν ἐςὶ μεταξύ. 30 
μεταξὺ μὲν γὰρ ταῦτα λέγομεν εἰς ὅσα μεταβάλλειν 
ἀνάγχη πρότερον τὸ μεταβάλλον" οἷον ἀπὸ τῆς ὑπάτης ἐπὶ 

τὴν νήτην δὶ μεταβαίνοι τῷ ὀλιγίξῳ, ἥξει πρότερον εἰς τὸς 
μεταξὺ φϑόγγους, χαὶ ἐν χρώμασιν εἰ ἥξει ἐκ τῷ λευχοῦ 
εἰς τὸ μέλαν, πρότερον ἥξει εἰς τὸ φοινιχὃν καὶ φαιὸν ἢ) εἰς 25 

τὸ μέλαν" ὁμοίως δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. μεταβάλλειν δ᾽ 
ἐξ ἄλλα γένες εἰς ἄλλο γένος οὐκ ἔςιν ἀλλ᾽ ἢ κατὰ συμ- 

βεβηκός, οἷον ἐκ χρώματος εἰς σχῆμα. ἀνάγκη ἄρα τὰ 
μεταξὺ χαὶ αὑτοῖς καὶ ὧν μεταξύ εἰσιν ἐν τῷ αὐτῷ γένει 
εἶναι. ἀλλὰ μὴν πάντα γε τὰ μεταξύ ἐστιν ἀντιχειμένων 30 
τινῶν" ἐκ τούτων γὰρ μόνων χαϑ'᾽ αὑτὰ ἔστι μεταβάλλειν. 
διὸ ἀδύνατον εἶναι μεταξὺ μὴ ἀντιχειμένων" εἴη γὰρ ἂν 
μεταβολὴ χαὶ μὴ ἐξ ἀντιχειμένων. τῶν δ᾽ ἀντιχειμένων 
ἀντιφάσεως μὲν ἐκ ἔξι μεταξύ" τῦτο γάρ ἕξιν ἀντίφασις, 
ἀντίϑεσις ἧς ὁτῳᾶν ϑάτερον μόριον πάρεςιν, ἐκ ἐχόσης ὀϑὲν 80 
μεταξύ. τῶν δὲ λοιπῶν τὰ μὲν πρύς τι, τὰ δὲ ςέρησις, τὰ 
δ᾽ ἐναντία ἐξίν. τῶν δὲ πρός τι ὅσα μὴ ἐναντία, οὐχ ἔχει 
μεταξύ. αἴτιον δ᾽ ὅτι οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ γένει ἐστίν. τί γὰρ 
ἐπιςήμης χαὶ ἐπιστητᾷ μεταξύ; ἀλλὰ μεγάλη χαὶ μιχρϑ. 10 

10. ἐπιστητὸν] ἐπιστητὴν 41. 13. τοῦτο Τ [ ὑπάρχον α8. [ 14. ὗπ. 

τῶ πλήϑει Τ΄ ] μὲν] μὲν ἕν Α1δ. [ 15. δ᾽ Ῥυτῖτια οὐαὶ ΕΠ. [ τὸ δ᾽ αηἴο ὥς οπὰ ἐ. 

16. ρΡοϑβὲ ἐπιστητῷ ἀϊδίπηχι ο. ΑἸοχ, ροϑί ἀριϑιμὸς φοἸοη ροππηὶ ἐαϑοῦ. [ 11. 

μέτρον] ἴοτι. χαὶ μέτρον α. ΑΙεχ. [18. τὸ οὰ ΤΑ, ] 19. τὰ οἷα Τ' 

21. ὅσα] ἃ Τ΄ 1 22. πρότερον ἀνάγκη ΕἼΤα58. ] “3. ὀλιγίστῳ] ὀλιγίστω 
λόγω ΕἼΤ, ολίγῳ χρόνῳ α8. 1 29. καὶ πίε αὑτοῖς οἵα 41. [ αὐτοῖς α8. 

91. μόνον 47. ᾿ αὑτὸ 48. | 95- ἧς] καὶ ἧς 4. | μόριον ϑάτερον α8. οὐκ 

οἵη α8. 86. ροβὲ μεταξύ «44 ἧς ὁτῳοῦν ϑάτερον μόριον ὃν τὸ ναὶ ἢ τὸ 
3 , 2 ΄ 3 Ἢ ΡΣ ἘΣ , Ν εν 

ου παθέστιν οὐχ ἐχουσῆης οὐϑὲν μεταξὺ α8. | 81. 38. ἔχεν τὰ μεταξυ 1. 



190 τ 001}: 

εἰ δ᾽ ἐςξὶν ἐν ταὐτῷ γένει τὰ μεταξύ, ὥσπερ δέδειχται, χαὶ 
μεταξὺ ἐναντίων, ἀνάγχη αὐτὰ συγχεῖσϑαι ἐκ τούτων τῶν 
ἐναντίων. ἢ γὰρ ἔσται τι γένος αὐτῶν ἢ οὐϑέν. χαὶ εἰ μὲν 

5 γένος ἔξαι ὅτως ὥς᾽ εἶναι πρότερόν τι τῶν ἐναντίων, αἱ δια- 
φοραὶ πρότεραι ἐναντίαν ἔσονται αἱ ποιήσασαι τὰ ἐναντίαϑοῖ 
εἴδη ὡς γένϑο᾽ ἐκ γὰρ τῇ γένος χαὶ τῶν διαφορῶν τὰ εἴδη. 
οἷον εἰ τὸ λευχὸν χαὶ μέλαν ἐναντία, ἔτι δὲ πὸ μὲν διαχρι- 

τιχὺὸν χρῶμα τὸ δὲ συγχριτιχὸν χρῶμα, αὗται αἱ διαφοραὶ 
10 τὸ διαχριτικὸν χαὶ συγχριτιχὸν πρότεραι" ὡς: ταῦτα ἐναν- 

τία ἀλλήλοις πρότερα. ἀλλὰ μὴν τά γ᾽ ἐναντίως διαφέ- 
ρονταὰ μᾶλλον ἐναντία, καὶ τὰ λοιπὰ χαὶ τὰ μεταξὺ ἐχ 
τοῦ γένες ἔξαι χαὶ τῶν διαφορῶν" οἷον ὅσα χρώματα τοῦ 
λευχϑ χαὶ μέλανός ἐςι μεταξύ, ταῦτα δεῖ ἐκ τὸ γένδο λέ- 

15 γεσϑαι (ἔστι δὲ γένος τὸ χρῶμα) καὶ ἐκ διαφορῶν τινῶν. 

αὗται δ᾽ οὐχ ἔσονται τὰ πρῶτα ἐναντία" εἰ δὲ μή, ἔσται 
ἕχαστον 1) λευχὸν ἢ μέλαν. ἕτεραι ἄρα᾽ μεταξὺ ἄρα τῶν 
πρώτων ἐναντίων αὗται ἔσονται. αἱ πρῶται δὲ διαφοραὶ τὸ 

διακριτικὸν καὶ συγχριτιχόν. ὥστε ταῦτα πρῶτα ζητητέον 
30 ὅσα ἐναντία μὴ ἐν γένει, ἐχ τίνος τὰ μεταξὺ αὐτῶν. ἀνάγχη 

γὰρ τὰ ἐν ταὐτῷ γένει ἐκ τῶν ἀσυνϑέτων τῷ γένει συγχεῖ- 
σϑαι ἢ ἀσύνϑετα εἶναι. τὰ μὲν οὖν ἐναντία ἀσύνϑετα ἐξ 
ἀλλήλων, ὥς᾽ ἀρχαί"; τὰ δὲ μεταξὺ ἢ πάντα ἢ οὐϑέν. ἐκ 
δὲ τῶν ἐναντίων γίγνεταί τι, ὡς ἔξαι μεταβολὴ εἰς τοῦτο 

95 πρὶν ἢ εἰς αὐτά" ἑχατέρθ γὰρ καὶ ἧττον ἔξαι χαὶ μᾶλλον. 
μεταξὺ ἄρα ἔξαι χαὶ τῦτο τῶν ἐναντίων. καὶ τάλλα ἄρα 
πάντα σύνϑετα τὰ μεταξύ" τὸ γὰρ τϑ μὲν μᾶλλον τῷ δ᾽ 
ἧττον σύνϑετόν πως ἐξ ἐχείνων ὧν λέγεται εἶναι τοῦ μὲν 
μᾶλλον τῦ δ᾽ ἧττον. ἐπεὶ δ᾽ ὁκ ἔξιν ἕτερα πρότερα ὁμογενῆ 

80 τῶν ἐναντίων, ἅπαντ᾽ ἂν ἐχ τῶν ἐναντίων εἴη τὰ μεταξύ. 
ὥστε χαὶ τὰ χάτω πάντα, χαὶ τἀναντία χαὶ τὰ μεταξύ, 
ἐχ τῶν πρώτων ἐναντίων ἔσονται. ὅτι μὲν ὃν τὰ μεταξὺ ἔν 

10ὅτὺ 5. ταὐτῷ] αὐτῷ αἀ80.] 3. καὶ αὐτὰ 58. δ. ἔσται] ἴοτι. ἔστιν. ] 

6. πρότερον ΕΤ΄ [ 1. εἴδει α. [ ὡς εἴδη γ. 8, γένους ὡς εἴδη 6. ] γένους. 
ἐκ] γένη. εἰ Τ᾿ 1] 8. τἀναντία ΕἼΤ. 1 το. ὥστε -- τ΄. πρότερα οπι Τ'. 

ταῦτα τὼ ἐν. α8. [ 11. πρότερον Εἰ. ἐναντία ὃ. α8. ] 13. χρώματος Τ'΄] 

14. δεῖ] δὴ Τ΄ [ ἔκ τε τοῦ Τα8. 1] 1τ. ἄρα «πο τῶν οπιὶ 7΄. [ 18. δὲ] γ0 

καὶ χωρὶς τοῦ δέ συνδέσμου, ἵνα στίζωμεν μέχρι τοῦ διαφοραί ταᾶτρο Εἰ. ] 
ν [᾿] [:} 3 ΕΣ . . . 

19. συγκριτικὸν χαὶ ὥστε Τ᾽. 33. ὥστ᾽ ἀρχαί] ργογρίεγοα φιοά μγϊποΐρία 
: . Ξ - } - .2 δ ς 3 ΕῚ 

βιηΐ ὁ. } 21. τὰ οἵὰ Τ΄ [ 28. πῶς δ᾽ ἐξ Τ΄ 29. δ᾽ οὐκ] οὖν οὐκ Εἰ. 
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φῦθτὸ ταὐτῷ γένει πάντα χαὶ μεταξὺ ἐναντίων καὶ σύγχειται 
ἐχ τῶν ἐναντίων ἅπαντα, δῆλον. 

8 Τὸ δ᾽ ἕτερον τῷ εἴδει τινὸς τὶ ἕτερόν ἐςι, χαὶ δεῖ τὅτο 35 
ἀμφοῖν ὑπάρχειν" οἷον εἰ ζῷον ἕτερον τῷ εἴδει, ἄμφω ζῷα. 
ἀνάγκη ἄρα ἐν γένει τῷ αὐτῷ εἶναι τὰ ἕτερα τῷ εἴδει. τὸ 
γὰρ τοιοῦτον γένος χαλῶ, ὃ ἄμφω ὃν ταὐτὸ λέγεται, μὴ 

χατὰ συμβεβηχὸς ἔχον διαφοράν, εἴϑ᾽ ὡς ὕλη ὃν εἴτ᾽ ἀλ- 10ὅδα 
λως. ὁ μόνον γὰρ δεῖ τὸ κοινὸν ὑπάρχειν, οἷον ἄμφω ζῷα, 
ἀλλὰ καὶ ἕτερον ἑχατέρῳ τοῦτο αὐτὸ τὸ ζῷον, οἷον τὸ μὲν 
ἵππον τὸ δὲ ἄνϑρωπον᾽" διὸ τῶτο τὸ χοινὸν ἕτερον ἀλλήλων 
ἐςὶ τῷ εἴδει. ἔξαι δὴ χαϑ' αὑτὰ τὸ μὲν τοιονδὶ ζῷον τὸ δὲ ὅ 
τοιονδί, οἷον τὸ μὲν ἵππος τὸ δ᾽ ἄνϑρωπος. ἀνάγκη ἄρα τὴν 
διαφορὰν ταύτην ἑτερότητα τῇ γένϑς εἶναι. λέγω γὰρ γένδς 
διαφορὰν ἑτερότητα ἣ ἕτερον ποιεῖ τοῦτο αὐτό. ἐναντίωσις 
τοίνυν ἔςαι αὕτη. δῆλον δὲ χαὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς. πάντα 

γὰρ διαιρεῖται τοῖς ἀντιχειμένοις, χαὶ ὅτι τἀναντία ἐν ταὐτῷ 10 
γένει, δέδειχται" ἡ γὰρ ἐναντιότης ἦν διαφορὰ τελεία, ἡ 

δὲ διαφορὰ ἡ εἴδει πᾶσα τινὸς τί; ὥστε τοῦτο τὸ αὐτό τὲ 
χαὶ γένος ἐπ’ ἀμφοῖν. διὸ χαὶ ἐν τῇ αὐτῇ συςοιχίῳ πάντα 
τὰ ἐναντία τῆς κατηγορίας, ὅσα εἴδει διάφορα καὶ μὴ γένει, 
ἕτερά τε ἀλλήλων μάλιστα" τελεία γὰρ ἡ διαφορά, καὶ 1ὅ 
ἅμα ἀλλήλοις ὁ γίγνεται. ἡ ἄρα διαφορὰ ἐναντίωσίς ἐςιν. 
τοῦτο ἄρα ἐςὶ τὸ ἑτέροις εἶναι τῷ εἴδει, τὸ ἐν ταὐτῷ γένει 
ὄντα ἐναντίωσιν ἔχειν ἄτομα ὄντα. ταὐτὰ δὲ τῷ εἴδει, ὅσα 
μὴ ἔχει ἐναντίωσιν ἄτομα ὄντα" ἐν γὰρ τῇ διαιρέσει χαὶ 
ἐν τοῖς μεταξὺ γίγνονται ἐναντιώσεις πρὶν εἰς τὰ ἄτομξι 30 
ἐλϑεῖν. ὥςε φανερὸν ὅτι πρὸς τὸ χαλόμενον ὃν γένος οὔτε 

φοϑταὐτὸν ὅτε ἕτερον τῷ εἴδει ὀϑέν ἐςι τῶν ὡς γένος εἰδῶν προσ- 

ηχόντων (ἡ γὰρ ὕλη ἀποφάσει δηλϑται, τὸ δὲ γένος ὕλη 

οὗ λέγεται γένος, μὴ ὡς τὸ τῶν Ἡραχλειδῶν, ἀλλ᾽ ὡς τὸ 
ἐν τῇ φύσει), ἐδὲ πρὸς τὰ μὴ ἐν ταὐτῷ γένει, ἀλλὰ διοίσει 5 

84. πάντα ΕΤ. 36. ζῷον] απϊνιαϊὲ ἐ. 1 831. ἄρα] καὶ 41. 1 838. τοι- 

οὔτο Εἰ. ] ὃ ΕἼΤας, ᾧ εὖ, εἴ. ν». το54ὖ 80. 
10ὅϑα 1. εἴτ᾽] εἴϑ'᾽ ὡς Αδῖα5. [ 4. διὸ Αὐὲ, διὰ αβοῦ. ἕτερα 8. 

5. αὑτὸ ΕἼΤαΞ. [ τοιονδὶ] τοῖον τὸ Τ΄ [ 6. ἀνάγκη -- 1. εἶναι οτὰ Τ' 

9. χαὶ οἵχ. Αδα8. [ 11.12. γ0 καὶ οὕτως" ἢ δὲ διαφορὰ ἡ τέλειος τινὸς τι 

ἘΠ} 14. εἴδει εἰ καὶ οἵα ἑ. [ 1τ. ἄρα] γὰρ ΕΤΊα8. 1 ἕτερον α8.} τὸ ἐν] τῷ 

ἐν Το} 18. ταὐτὰ --Ἐ 9. ὄντα οτὰ Τ΄ [ 21. καλούμενον ὃν] ἴοτι. καϑόλου 

ὃν νοῖ κατηγορούμενον. [ ὃν οἵχὰ Κα. [ 22. 28. προσηκόντως ΕἸ. [Ὁ 341 οὗ} 

ὃ ΤΑὐ, ὃ οὗ ἀα8. ] ἀλλ᾽] ἀλλ᾽ ἢ α8. ] τὸ οτα Τ' 



192 19. 1058. 

τῷ γένει ἐχείνων, εἴδει δὲ τῶν ἐν ταὐτῷ γένει. ἐναντίωσιν 
γὰρ ἀνάγχη εἶναι τὴν διαφορὰν ὃ διαφέρει εἴδει" αὕτη δ᾽ 
ὑπάρχει τοῖς ἐν ταὐτῷ γένει σι μόνοις. 

9 ἤἥπορήσεις δ᾽ ἄν τις διὰ τί γυνὴ ἀνδρὸς ὁχ εἴδει δια- 
80 φέρει ἐναντίϑ τ ϑήλεος καὶ τ ἄρρενος ὄντος, τῆς δὲ δια- 

φορᾶς ἐναντιώσεως" οὐδὲ ζῷον ϑῆλυ καὶ ἄρρεν ἕτερον τῷ 
εἴδει, καίτοι χαϑ᾽ αὑτὸ τῷ ζῴε αὕτη ἡ διαφορὰ καὶ ἐχ ὡς 

λευχύτης ἢ μελανία, ἀλλ᾽ ἡ ζῷον καὶ τὸ ϑῆλυ καὶ τὸ ἄρ- 
ρὲν ὑπάρχει. ἔξι δ᾽ ἡ ἀπορία αὕτη σχεδὸν ἡ αὐτὴ χαὶ διὰ 

85 τί ἡ μὲν ποιεῖ τῷ εἴδει ἕτερα ἐναντίωσις, ἡ δ᾽ οὔ, οἷον τὸ 
πεζὸν χαὶ τὸ πτερωτόν, λευχότης δὲ χαὶ μελανία ὅ. ἢ ὅτι 
τὰ μὲν οἰχεῖα πάϑη τῇ γένους, τὰ δ᾽ ἧττον; χαὶ ἐπειδή ἐςι 

1008ὺ τὸ μὲν λόγος τὸ δ᾽ ὕλη, ὅσαι μὲν ἐν τῷ λόγῳ εἰσὶν ἐναν- 
τιότητες εἴδει ποιδσι διαφοράν, ὅσαι δ᾽ ἐν τῷ συνειλημμένῳ 
τῇ ὕλῃ οὐ ποιδσιν. διὸ ἀνϑρώπου λευχότης ὃ ποιεῖ ὀδὲ με- 
λανία, ἐδὲ τῇ λευχδ ἀνθρώπου ἐςὶ διαφορὰ κατ᾽ εἶδος πρὸς 

ὅ μέλανα ἄνϑρωπον, οὐδ᾽ ἄν ὄνομα ἕν τεϑῆ. ὡς ὕλη γὰρ ὃ 
ἄνϑρωπος, ὁ ποιεῖ δὲ διαφορὰν ἡ ὕλη" οὐχ ἀνϑρώπου γὰρ 
εἴδη εἰσὶν οἱ ἄνϑρωποι διὰ τὅτο, καίτοι ἕτεραι αἱ σάρχες καὶ 
“τὰ ὀςᾶᾷ ἐξ ὧν ὅδε καὶ ὅδε" ἀλλὰ τὸ σύνολον ἕτερον μέν, εἴδει 
δ᾽ ὁχ ἕτερον, ὅτι ἐν τῷ λόγῳ ἐκ ἔςξιν ἐναντίωσις" τϑτο δ᾽ 

10 ἐξὲ τὸ ἔσχατον ἄτομον. ὁ δὲ Καλλίας ἐςὶν ὁ λόγος μετὰ 
τῆς ὕλης" χαὶ ὁ λευχὸς δὴ ἄνϑρωπος, ὅτι Καλλίας λευχός "210 

κατὰ συμβεβηχὸς ἐν ὁ ἄνϑρωπος λευκός. οὐδὲ χαλχῶς δὴ 
χύχλος καὶ ξύλινος, δὲ τρίγωνον γαλχϑν καὶ χύχλος ξύ- 

λινος, οὐ διὰ τὴν ὕλην εἴδει διαφέρουσιν, ἀλλ᾽ ὅτι ἐν τῷ 
15 λόγῳ ἔνεςιν ἐναντίωσις. πότερον δ᾽ ἡ ὕλη ὁ ποιεῖ ἕτερα τῷ 

εἴδει, οὐσά πὼς ἑτέρα, ἢ ἔςτιν ὡς ποιεῖ; διὰ τί γὰρ ὁδὲ ὃ 

ἵππος τουδὶ ἀνϑρώπου ἕτερος τῷ εἴδει; καίτοι σὺν τῇ ὕλῃ 
οἱ λόγοι αὐτῶν. ἢ ὅτι ἔνεςιν ἐν τῷ λόγῳ ἐναντίωσις; χαὶ 
γὰρ τοῦ λευχδ ἀνϑρώπου χαὶ μέλανος ἵππου, καὶ ἔξει γε 

26. ἐκεῖνα «1. [ τῶν] τὰ ΤΑ͂δα86. [ ,“τ. διαφέρειν Τ΄ 1.28. ταὐτῷ τῷ 

γ. α8.} 29. τις οἵὰ 7. | ἀνδρὸς γυνὴ Αδα5. ] 82. αὑτὰ 4, } 2.38. ὡς 

ἡ λευκότης Αδα5. 1 31. καὶ] ἢ Εἰ, οτὰ Τ΄ [ἐστι οτὰ α80. 

10ὅ8ὺ 6. οὐκ] οὐδὲν 4ὅ. [ τ. εἴδει Τ, ὕλη 41, ἡ ὕλη α8. ] «πἴο διὰ 

Ῥυποίαπη ἐα86. 10. τὸ οἵα Ε 7. 

47. | οὐδ᾽ ὃ ,-. ΕΤΩαΞ. | 13. χαὶ ὃ ἕξ. α8. | καὶ ξύλινος] ἴοτι. καὶ ξύλινον 

τοίγωνον, εἴ. ΟΡ 5. Ρ. 125. Ι ξύλινος κύχλος Ἴ᾽. [τ5. ἐναντιότης α8. Ι οὐ οπὶ 

ΕΤ. [ 16. πως] ἁπλῶς το Εἰ. [ ἑτέρα οτὰ 7' οἱ μὲ ΠΕ). ] ὅδε Αδᾳ5.. | 19. 

μέλανος οἵὰ 4. 

τὸ ἔσχατον οτι (5. ἰ 12. λευκός οἴὰ 
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εἴδει, ἀλλ᾽ ἐχ ἣ ὁ μὲν λευχὸς ὁ δὲ μέλας, ἐπεὶ χαὶ εἰ ἄμφω 30 

λευχὰ ἦν, ὅμως ἄν ἦν εἴδει ἕτερα. τὸ δὲ ἄρρεν χαὶ ϑῆλυ 
τῇ ζῴου οἰχεῖα μὲν πάϑη, ἀλλ᾽ ὁ χατὰ τὴν ἐσίαν ἀλλ᾽ ἐν 
τῇ ὕλη καὶ τῷ σώματι. διὸ τὸ αὐτὸ σπέρμα ϑῆλυ 1) ἄρρεν 
γίγνεται παϑόν τι πάϑος. τί μὲν ὃν ἐςὶ τὸ τῷ εἴδει ἕτερον 
εἶναι, χαὶ διὰ τί τὰ μὲν διαφέρει εἴδει τὰ δ᾽ ὄ, εἴρηται. 0 

10 ᾿Επειδὴ δὲ τὰ ἐναντία ἕτερα τῷ εἴδει, τὸ δὲ φϑαρτὸν 
καὶ τὸ ἄφϑαρτον ἐναντία (στέρησις γὰρ ἀδυναμία διωρι- 
σμένη), ἀνάγχη ἕτερον εἶναι τῷ γένει τὸ φϑαρτὸν χαὶ τὸ 
ἄφϑαρτον. νῦν μὲν οὖν ἐπ᾽ αὐτῷν εἰρήκαμεν τῶν χαϑόλου 
ὀνομάτων, ὥςε δόξειεν ἂν ἐκ ἀναγχαῖον εἶναι ὁτιὸν ἄφϑαρ- 80 
τον χαὶ φϑαρτὸν ἕτερα εἶναι τῷ εἴδει, ὥσπερ ὁδὲ λευκὸν 
χαὶ μέλαν. τὸ γὰρ αὐτὸ ἐνδέχεται εἶναι καὶ ἅμα, ἐὰν ἢ 
τῶν χαϑόλε, ὥσπερ ὁ ἄνθρωπος εἴη ἂν χαὶ λευκὸς χαὶ μέ- 
λας" χαὶ τῶν χκαϑ'᾽ ἕχαστον, εἴη γὰρ ἄν μὴ ἅμα ὁ αὐτὸς 
λευχὸς χαὶ μέλας" χαίτοι ἐναντίον τὸ λεύυχὸν τῷ μέλανι. 8 
ἀλλὰ τῶν ἐναντίων τὰ μὲν χατὰ συμβεβηκὸς ὑπάρχει 

Ξἰἐνίοις, οἷον καὶ τὰ νῦν εἰρημένα καὶ ἄλλα πολλά, τὰ δὲ 

ἀδύνατον, ὧν ἐςὶ χαὶ τὸ φϑαρτὸν χαὶ τὸ ἄφϑαρτον" οὐϑὲν 1059α 
γάρ ἐςι φϑαρτὸν χατὰ συμβεβηκός" τὸ μὲν γὰρ συμβεβη- 
χὸς ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν, τὸ δὲ φϑαρτὸν τῶν ἐξ ἀνάγχης 

ὑπαρχόντων ἐςὶν οἷς ὑπάρχει" ἢ ἔξαι ταὐτὸ χαὶ ἕν φϑαρ- 
τὸν χαὶ ἄφϑαρτον, εἰ ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν αὐτῷ τὸ 5 
φϑαρτόν. ἢ τὴν ὁσίαν ἄρα ἢ ἐν τῇ ὀσίᾳ ἀνάγκη ὑπάρχειν 
τὸ φϑαρτὸν ἑκάστῳ τῶν φϑαρτῶν. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος χαὶ 
περὶ τῇ ἀφϑάρτϑο' τῶν γὰρ ἐξ ἀνάγκης ὑπαρχόντων ἄμφω. 
ἣ ἄρα καὶ χαϑ᾽ ὃ πρῶτον τὸ μὲν φϑαρτὸν τὸ δ᾽ ἄφϑαρτον, 
ἔχει ἀντίϑεσιν, ὥςε ἀνάγκη γένει ἕτερα εἶναι. φανερὸν τοί- 10 
γυν ὅτι ὁχ ἐνδέχεται εἶναι εἴδη τοιαῦτα οἷα λέγουσί τινες" 
ἔξαι γὰρ χαὶ ἄνϑρωπος ὁ μὲν φϑαρτὸς ὁ δ᾽ ἄφϑαρτος. 

χαίτοι τῷ εἴδει ταὐτὰ λέγεται εἶναι τὰ εἴδη τοῖς τισὶ χαὶ 
ὁχ ὁμώνυμα" τὰ δὲ γένει ἕτερα πλεῖον διέξηχεν ἢ τὰ εἴδει. 

21. δμοίως α8.} 23. ἢ ϑῆλυ ἢ α8.} 24. τί] ὅτι ΕἸ. ] 26. ἐπεὶ δὲ α8. 
δὲ ροβὶ τὸ οἵὰ “ὅ. 21. τὸ οἷὰ αὅ. ] ἀδυναμίᾳ α- 1 28. γένει} Ἰερς εἴδει. | 

τὸ ροβὲ χαὶ οτὰ Α6. [.29. οὖν οπι 7. 30. ὡς δὲ ΕΑ͂ϑο. [ 38. ἂν εἴη Τ'΄] 

84. ἕκαστα Ταβ. [ 35. καίτοι] καὶ τὸ Τ'. 
10ῦύϑα 4. καὶ οπι ΑὍα8. [ δ. μὴ ὑπ. αὐτῷ] αὐτὸ μὴ ὑπ. α5. ἰών" 

αὐτὸς δὲ Αα8.} 9. ἡ] ἢ αβ. ] καϑὸ πρῶτον αϑοῦ, 8οομπάπηι φιοα ρτῖ- 

ἡπιιηὰ ὃ. 1 το. γένη Τ΄ [ 12. καὶ οἷα ΕἼΤ. 14. γένη ἕτερα εἴδη πλεῖον 7. 

Ατιδίοι. τηθίαρὶι. οἄ. Βοπῖί Υ0]. 1. 18 
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Λ. 
Ὅτι μὲν ἡ σοφία περὶ ἀρχὰς ἐπιξήμη τίς ἐξι, δῆλον 

ἐκ τῶν πρώτων, ἐν οἷς διηπύρηται πρὸς τὰ ὑπὸ τῶν ἄλλων 
"0 εἰρημένα περὶ τῶν ἀρχῶν" ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις πότερον μίαν 

ὑπολαβεῖν εἶναι δεῖ τὴν σοφίαν ἐπιξήμην. ἢ πολλάς. εἰ μὲν 

γὰρ μίαν, μία γ᾽ ἐεὶν ἀεὶ τῶν ἐναντίων" αἱ δ᾽ ἀρχαὶ οὐχ 
ἐναντίαι. εἰ δὲ μὴ μία, ποίας δεῖ ϑεῖναι ταύτας; ἔτι τὰς 

ἀποδειχτιχὰς ἀρχὰς ϑεωρῆσαι μιᾶς ἢ πλειόνων; εἰ μὲν γὰρ 
μιῶς, τί μᾶλλον ταύτης ἢ ὁποιασθν; εἰ δὲ πλειόνων, ποίας912 ὁ Φ -ι 

δεῖ ταύτας ϑεῖναι; ἔτι πότερον πασῶν τῶν οὐσιῶν ἢ οὔ; εἰ 
μὲν γὰρ μὴ πασῶν, ποίων χαλεπὸν ἀποδᾶναι" εἰ δὲ πα- 
σῶν μία, ἄδηλον πῶς ἐνδέχεται πλειόνων τὴν αὐτὴν ἐπι- 

στήμην εἶναι. ἔτι πότερον περὶ τὰς οὐσίας μόνον ἢ χαὶ τὰ 

80 συμιβεβηχότα [ἀπόδειξίς ἐςιγῆ; εἰ γὰρ περί γε τὰ συμβεβη- 
κότα ἀπόδειξίς ἐςιν, περὶ τὰς δσίας οὐχ ἔξιν. εἰ δ᾽ ἑτέρα, 

τίς ἑχατέρα καὶ ποτέρα σοφία; ἡ μὲν γὰρ ἀποδειχτιχὴ σο- 
“φία ἡ περὶ τὰ συμβεβηκότα, ἡ δὲ περὶ τὰ πρῶτα ἡ τῶν 
ὁσιῶν. ἀλλ᾽ ὁδὲ περὶ τὰς ἐν τοῖς φυσικοῖς εἰρημένας αἰτίας 

8ὅ τὴν ζητουμένην ἐπιξτήμην ϑετέον. ὅτε γὰρ περὶ τὸ ὃ ἕνεχεν" 
τοιὅτον γὰρ τἀγαϑόν, τὅτο δ᾽ ἐν τοῖς πραχτοῖς ὑπάρχει χαὶ 
τοῖς ὃσιν ἐν χινήσει" χαὶ τῦτο πρῶτον χινεῖ (τοιδτον γὰρ τὸ 
τέλος), τὸ δὲ πρῶτον χινῆσαν ἐκ ἔςξιν ἐν τοῖς ἀκινήτοις. ὅλως 

δ᾽ ἀπορίαν ἔχει πότερόν ποτε περὶ τὰς αἰσϑητὰς ὀσίας ἐςὶν 

[0096 ἡ ζητουμένη νῦν ἐπιξςήμη 1) ὃ, περὶ δέ τινας ἑτέρας. εἰ γὰρ 

περὶ ἄλλας, ἢ περὶ τὰ εἴδη εἴη ἂν ἢ περὶ τὰ μαϑηματιχά. 
τὰ μὲν ὃν εἴδη ὅτι οὐκ ἔςξι, δῆλον. ὅμως δ᾽ ἀπορίαν ἔχει, 
κἀν εἶναί τις αὐτὰ ϑῆ, διὰ τί ποτ᾽ ἐχ ὥσπερ ἐπὶ τῶν μα- 
ϑηματιχῶν, οὕτως ἔχει χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὧν ἔστιν εἴδη. 

λέγω δ᾽ ὅτι τὰ μαϑηματιχὰ μὲν μεταξύ τε τῶν εἰδῶν τι- 

σι 

18. τις οτὰ ΕΤ'. ] 22. γ᾽] δ᾽ ΕΤα, οτὰ 8. 28. μία] μπᾶπὶ ὃ. [ 26. τι- 

ϑέναι 4156. ] ἀπιὶς πασῶν ἴοτι. ἀἀΔδοπάμπτα. μία ἐχ ΑἸὸχ οὐ Αὐῖϑδι, ῥ. 9914 16.] 

28. πῶς] ἀποδοῦναν πῶς Τ᾿ [ 80. ἀπόδειξίς ἐστιν «ἀὰ ΕἸ ΑΙοχ ὅ, οἵα ἦα86, 

ἐξ. Ατ. Ρ. 9914 25. γε οαὰ ἘΤ. 1 31. περὶ δὲ τὰς Τ΄ 1 33. ἦ δηῖο περὺ 

πὰ 4. ] ἡ δὲ] απ υότο ἱ. ] ἡ τῶν] ἢ τῶν Τ΄. [ 85. ἐπιζητουμένην ἘΠῚ 

Αδᾳ80. [ οὔτε] ἴοτι. οὐδὲ. [ οὗ ἕνεκεν} ἕνεκεν τινὸς Αδ, ἕνεκά τινος ΑἸοχ. ᾿ 

86. πρακτικοῖς Αδᾳ5. 

1069 3. οὖν] γὰρ α8. ] διότι εἰ ὅλως “15. [ 6. τε οπι ΕΤ' 
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ϑέασι χαὶ τῶν αἰσϑητῶν οἷον τρίτα τινὰ παρὰ τὰ εἴδη τε 
καὶ τὰ δεῦρο" τρίτος δ᾽ ἄνϑρωπος ἐκ ἔςιν οὐδ᾽ ἵππος παρ᾽ 

αὐτόν τε χαὶ τὸς χκαϑ'᾽ ἕκαξον. εἰ δ᾽ αὖ μή ἐςιν ὡς λέγϑσι, 

περὶ ποῖα ϑετέον πραγματεύεσϑαι τὸν μαϑηματιχόν; ὁ γὰρ 
δὴ περὶ τὰ δεῦρο" τότων γὰρ ϑέν ἐςιν οἷον αἱ μαϑηματι- 
καὶ ζητοῦσι τῶν ἐπιςτημῶν. ὁδὲ μὴν περὶ τὰ μαϑηματιχὰ 

οἰϑὴ ζητουμένη νῦν ἐςὶν ἐπιξήμη" χωριξὸν γὰρ αὐτῶν οὐϑέν. 
ἀλλ᾽ ὀδὲ τῶν αἰσϑητῶν ἐσιῶν" φϑαρταὶ γάρ. ὅλως δ᾽ ἀπο- 
ρήσειέ τις ἄν ποίας ἐςξὶν ἐπιξήμης τὸ διαπορῆσαι περὶ τῆς 

τῶν μαϑηματιχῶν ὕλης. ὅτε γὰρ τῆς φυσικῆς, διὰ τὸ περὶ 
τὰ ἔχοντα ἐν αὑτοῖς ἀρχὴν κινήσεως καὶ ςάσεως τὴν τοῦ 

φυσιχδ πᾶσαν εἶναι πραγματείαν, ὀδὲ μὴν τῆς σχοπούσης 

περὶ ἀποδείξεώς τε χαὶ ἐπιξήμης" περὶ γὰρ αὐτὸ τῶτο τὸ 
γένος τὴν ζήτησιν ποιεῖται. λείπεται τοίνυν τὴν προχειμένην 

φιλοσοφίαν περὶ αὐτῶν τὴν σχέψιν ποιεῖσϑαι. διαπορήσειξ 
δ᾽ ἄν τις εἰ δεῖ ϑεῖναι τὴν ζητουμένην ἐπιστήμην περὶ τὰς 
ἀρχὰς τὰ χαλόμενα ὑπό τινων ςοιχεῖα" ταῦτα δὲ πάντες 
ἐνυπάρχοντα τοῖς συνϑέτοις τιϑέασιν. μᾶλλον δ᾽ ἄν δόξειε 
τῶν χαϑόλου δεῖν εἶναι τὴν ζητουμένην ἐπιξήμην" πᾶς γὰρ 

λόγος καὶ πᾶσα ἐπιξτήμη τῶν χαϑόλε χαὶ ὁ τῶν ἐσχάτων, 

ὥς᾽ εἴη ἂν οὕτω τῶν πρώτων γενῶν. ταῦτα δὲ γίγνοιτ᾽ ἂν 
τὸ τε ὃν χαὶ τὸ ἕν" ταῦτα γὰρ μάλιστ᾽ ἂν ὑποληφϑείη 
περιέχειν τὰ ὄντα πάντα χαὶ μάλιξςα ἀρχαῖς ἐοιχέναι διὰ 
τὸ εἶναι πρῶτα τῇ φύσει: φϑαρέντων γὰρ αὐτῶν συναναις 
ρεῖται καὶ τὰ λοιπά" πάντα γὰρ ὃν χαὶ ἕν. ἧ δὲ τὰς δια- 
φορὰς αὐτῶν ἀνάγχη μετέχειν εἰ ϑήσει τις αὐτὰ γένη, 
διαφορὰ δ᾽ ἐδεμία τῷ γένους μετέχει, ταύτῃ δ᾽ ὁκ ἂν δό- 
ἕξειε δεῖν αὐτὰ τιϑέναι γένη οὐδ᾽ ἀρχάς. ἔτι δ᾽ εἰ μᾶλλον 
ἀρχὴ τὸ ἁπλόξερον τῇ ἧττον τοιούτου, τὰ δ᾽ ἔσχατα τῶν 
ἐχ τοῦ γένους ἁπλόςερα τῶν γενῶν (ἄτομα γάρ, τὰ γένη 
δ᾽ εἰς εἴδη πλείω χαὶ διαφέροντα διαιρεῖται), μᾶλλον ἂν 

ἀρχὴ δόξειεν εἶναι τὰ εἴδη τῶν γενῶν. ἧ δὲ συναναιρεῖται 
τοῖς γένεσι τὰ εἴδη, τὰ γένη ταῖς ἀρχαῖς ἔοικε μᾶλλον" 

τ. τρίτα] τρόπον Τ΄ 9. ἕκαστα ΕΤα5. 11. 12. ζητοῦσιν αἱ μαϑημα- 
τικαὶ Αδε. [ 15. ἄν τις Εὖ, οτὰ ἂν Τ' εἰ ρμν Εἰ. [ τῆς οτὰ Εὖ. [ 1τ. ἔχοντα] 

ἔσχατα Τ΄ 1 ἑαυτοῖς Αδ, αὐτοῖς α5. [18. οὔτε α8. ] 19. περὲ ἀπῖε ἀποὺ. 

οτὰ Τ΄. ] 21. αὑτῆς 1. 1 21. γίγνοιντ᾽ Εἰ. 1] 31. καὶ οἷα Τ'΄ [ πᾶν Αδιας. 

86. Ροβὲ γάρ μαγοπιμοβίη οἰαπάῖι ὃ, ροϑὲ 81. διαιρεῖται ἑ. ἰ 86. γένει Τ' | 

81. εἴδη οἷα Τ΄ [ μᾶλλον δ᾽ ἂν α. Ϊ 38. συναιρεῖται “Ἴδα. 
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τ060α ἀρχὴ γὰρ τὸ συναναιρῦν. τὰ μὲν οὖν τὴν ἀπορίαν ἔχοντα! 
ταῦτα χαὶ τοιαῦτ᾽ ἐςὶν ἕτερα. 

2 [ἊἜτι πότερον δεῖ τιϑέναι τι παρὰ τὰ χαϑ' ἕχαςα ἢ ὅ, 

ἀλλὰ τύτων ἡ ζητουμένη ἐπιςήμη. ἀλλὰ ταῦτα ἄπειρα. 
ὅτώ γε μὴν παρὰ τὰ καϑ' ἕχαστα γένη ἢ εἴδη ἐςίν" ἀλλ᾽ 

οὐδετέρου τότων ἡ ζητουμένη νῦν ἐπιςήμη. διότι γὰρ ἀδύ- 

ψατον τοῦτ᾽, εἴρηται. χαὶ γὰρ ὅλως ἀπορίαν ἔχει πότερον 
δεῖ τινὰ ὑπολαβεῖν ἐσίαν εἶναι χωριξὴν παρὰ τὰς αἰσϑητὰς 
ὁσίας χαὶ τὰ δεῦρο, ἢ οὔ, ἀλλὰ ταῦτ᾽ εἶναι τὰ ὄντα καὶ 

10 περὶ ταῦτα τὴν σοφίαν ὑπάρχειν. ζητεῖν μὲν γὰρ ἐοίκαμεν 
ἄλλην τινά, χαὶ τὸ προχείμενον τοῦτ᾽ ἐςὶν ἡμῖν, λέγω δὲ 
τὸ ἰδεῖν εἴ τι γωριξὸν χαϑ' αὑτὸ καὶ μηδενὶ τῶν αἰσϑητῶν 
ὑπάρχον. ἔτι δ᾽ εἰ παρὰ τὰς αἰσϑητὰς ὀσίας ἔςξι τις ἑτέρα 

οὐσία, παρὰ ποίας τῶν αἰσϑητῶν δεῖ τιϑέναι ταύτην εἶναι; 

ι5 τί γὰρ μᾶλλον παρὰ τοὺς ἀνϑρώπους ἢ τὸς ἵππους ἢ τῶν 
ἄλλων ζῴων ϑήσει τις αὐτὴν ἢ χαὶ τῶν ἀψύχων ὅλως; τό 
γε μὴν ἴσας ταῖς αἰσϑηταῖς χαὶ φϑαρταῖς οὐσίαις ἀϊδίους 

ἑτέρας κατασχευάζειν ἐχτὸς τῶν εὐλόγων δόξειεν ἂν πίπτειν. 
εἰ δὲ μὴ χωριςὴ τῶν σωμάτων ἡ ζητομένη νῦν ἐςὶν ἀρχή, 

90 τίνα ἄν τις ἄλλην μᾶλλον ϑείη τῆς ὕλης; αὕτη γε μὴν 
ἐνεργείᾳ μὲν ὃχ ἔςι, δυνάμει δ᾽ ἔξιν. μᾶλλόν τ᾽ ἂν ἀρχὴ 
χυριωτέρα ταύτης δόξειεν εἶναι τὸ εἶδος χαὶ ἡ μορφή" τῶτο 
δὲ φϑαρτόν, ὥσϑ᾽ ὅλως οὐχ ἔξιν ἀΐδιος οὐσία χωριξὴ καὶ 
χαϑ' αὑτήν. ἀλλ᾽ ἄτοπον" ἔοιχε γὰρ χαὶ ζητεῖται σχεδὸν 
ὑπὸ τῶν χαριεξάτων ὡς οὖσά τις ἀρχὴ καὶ ἐσία τοιαύτη" [» οι 

πῶς γὰρ ἔξαι τάξις μή τινος ὄντος ἀϊδίου χαὶ χωριςϑ καὶ 
4 5 ᾽ » , »- λ μένοντος; ἔτι δ᾽ εἴπερ ἔςι τις οὐσία χαὶ ἀρχὴ τοιαύτη τὴν 
΄ “ ΠῚ “- Ἁ μ ΄ δ 

φύσιν οἵαν νῦν ζητᾶμεν, χαὶ αὕτη μία πάντων καὶ ἡ αὐτὴ ιδ 

τῶν ἀϊδίων τε χαὶ φϑαρτῶν, ἀπορίαν ἔχει διὰ τί ποτε τῆς 
᾽ - ) -» " Ἂν ΄ Ἵ - ᾽ 

80 αὐτῆς ἀρχῆς ὅσης τὰ μέν ἐςιν ἀΐδια τῶν ὑπὸ τὴν ἀρχήν, 
Ἢ " ) ΣιμῸ - Α " ᾿ ἘΦ , 

τα δ᾽ οὐχ ἀΐδια" τοῦτο γὰρ ἄτοπον. εἰ δ᾽ ἄλλη μέν ἐςιν 
᾽ Δ - -» " ἊΝ - δι ς ΕῚ ᾿ κα Ὁ Ἂς 

ἀρχὴ τῶν φϑαρτῶν ἀλλη δὲ τῶν ἀϊδίων, εἰ μὲν ἀΐδιος καὶ 

1000 2. καὶ τὰ τοιαῦτα [. [ ἕτερα οτὰ Εὖ. ] 3. ϑεῖναι ΑΙεχ. [ 4. ζητ. 

γὺν ἐπ. α8. ἐπιστήμη οτὰ 7. 1 ἀπειρα] φϑαρτά ΑΙοχ. [δ. γε] τε α. 

ἀπο γένη «ἀἀ αμὲ ἐ. ] 6. οὐδετέρα α8.} νῦν οἵὰ 78. } διὸ ΕΤ΄ [ 8. τινὰ 

οτὰ ΑἸοχ. [ 12. δεῖν 4. 19. περὶ Τ΄ ] 16. αὐτὴν εἶναι ἢ α8. [ 1τ. ἴσα Τ' ᾿ 

19. ἐστὶν οπι 416. ] 20. ἀλλὴν τις Αἴδο. [ ϑείη μᾶλλον ΕΤα8. 1 58. μία, 

μίω πάντων Τ΄ 1 ἡ αὐτὴ] αὕτη «16. ] 81. οὐκ ἀϊδια]} οὔ. καὶ 4ὅ. [ ἄτο-- 

πον] τὸ ἀτοπον (3. 
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ἡ τῶν φϑαρτῶν, ὁμοίως ἀπορήσομεν" διὰ τί γὰρ ἐκ ἀϊδίϑ 
τῆς ἀρχῆς ὅσης χαὶ τὰ ὑπὸ τὴν ἀρχὴν ἀΐδια; φϑαρτῆς δ᾽ 
οὔσης ἄλλη τις ἀρχὴ γίγνεται ταύτης κἀκείνης ἑτέρα, καὶ 35 
τῶτ᾽ εἰς ἄπειρον πρύεισιν. εἰ δ᾽ αὖ τις τὰς δοχόσας μάλις᾽ 
ἀρχὰς ἀκινήτους εἶναι, τό τὲ ὃν χαὶ τὸ ἕν ϑήσει, πρῶτον 

μὲν εἰ μὴ τόδε τι χαὶ ὁσίαν ἑχάτερον αὐτῶν σημαίνει, πῶς 1000} 
ἔσονται χωριςαὶ καὶ καϑ'᾽ αὑτάς; τοιαύτας δὲ ζητϑμεν τὰς 

ἀϊδίος τὲ χαὶ πρώτας ἀρχάς. εἴ γε μὴν τόδε τι χαὶ ὀσίαν 

ἑχάτερον αὐτῶν δηλοῖ, πάντ᾽ ἐστὶν οὐσίαι τὰ ὄντα" κατὰ 
πάντων γὰρ τὸ ὃν χατηγορεῖτα:, κατ᾽ ἐνίων δὲ καὶ τὸ ἕν. ὃ 
ὁσίαν δ᾽ εἶναι πάντα τὰ ὄντα ψεῦδος. ἔτι δὲ τοῖς τὴν προώ- 

τὴν ἀρχὴν τὸ ἕν λέγουσι χαὶ τῦτ᾽ ὁσίαν, ἐκ δὲ τὸ ἑνὸς χαὶ 
τῆς ὕλης τὸν ἀριϑιιὸν γεννῶσι πρῶτον, χαὶ τοῦτον οὐσίαν 

φάσχϑσιν εἶναι, πῶς ἐνδέχεται τὸ λεγόμενον ἀληϑὲς εἶναι; 
τὴν γὰρ δυάδα χαὶ τῶν λοιπῶν ἕχαξον ἀριϑμῶν τῶν συν- τὸ 
ϑέτων πῶς ἕν δεῖ νοῆσαι; περὶ τότου γὰρ ὅτε λέγοσιν ὀϑὲν 
ὅτε ῥῴδιον εἰπεῖν. εἴ γε μὴν γραμμὰς ἢ τὰ τότων ἐχόμενα 
(λέγω δ᾽ ἐπιφανείας τὰς πρώτας) ϑήσει τις ἀρχάς, ταῦτα 
δ᾽ ὀχ εἰσὶν ὀσίαι γωριςξαί, τομαὶ δὲ καὶ διαιρέσεις αἱ μὲν 
ἐπιφανειῶν αἱ δὲ σωμάτων, αἱ δὲ στιγμαὶ γραμμῶν, ἔτι τ 

οιοδὲ πέρατα τῶν αὐτῶν τούτων" πάντα δὲ ταῦτα ἐν ἄλλοις 
ὑπάρχει καὶ χωριςὸν ὁϑέν ἐςιν. ἔτι πῶς ὁσίαν ὑπολαβεῖν 
εἶναι δεῖ τῇ ἑνὸς καὶ ςιγμῆς; ὁσίας μὲν γὰρ πάσης γένεσίς 

ἐςξι, ςιγμῆς δ᾽ οὐχ ἔςιν" διαίρεσις γὰρ ἡ ςιγιιή. παρέχξι 
δ᾽ ἀπορίαν χαὶ τὸ πᾶσαν μὲν ἐπιξήμην εἶναι τῶν χαϑόλου 30 
χαὶ τῷ τοιουδί, τὴν δ᾽ ὁσίαν μὴ τῶν χαϑόλου εἶναι, μαλλὸν 
δὲ τόδε τι χαὶ χωριξςόν, ὥς᾽ εἰ περὶ τὰς ἀρχάς ἐςιν ἐπι- 
ςήμη, πῶς δεῖ τὴν ἀρχὴν ὑπολαβεῖν ἐσίαν εἶναι; ἔτι πό- 

τερον ἔξι τι παρὼ τὸ σύνολον ἢ ὅ; λέγω δὲ τὴν ὕλην καὶ 
τὸ μετὰ ταύτης. εἰ μὲν γὰρ μή, τά γ᾽ ἐν ὕλῃ φϑαρτὰ 2 
πάντα. εἰ δ᾽ ἔςξι τι, τὸ εἶδος ἄν εἴη καὶ ἡ μορφή. τοῦτ᾽ 

ὃν ἐπὶ τίνων ἐξὶ χαὶ ἐπὶ τίνων ὄ, χαλεπὸν ἀφορίσαι" ἐπ᾽ 

σι 

38. ἀΐδια 4150. } 34. χαὶ οτὰ ἐ. } τὰ ὗ. τ. ἀ.} φιιαο 8μὖ αϑέίογπο βιμ ἡ. ἢ 
ἀρχὴν αἰδια] ἀρχὴν οὐκ αἴδια Εἰ, ἀἰδιον “150. 1]. 836. αὖ] ἀν 1. 

1000} 3. τε οἵα 42. οὐσίαν καὶ τόδε τι “1Ὁ. } 8. 4. τόδε οὐσίαν καί 

τὶ ἑκάτ. 6. 4. εἰσὶν “41᾽ς, ἴοτι. ἔσται ὁχ ΔΙοχ. [οὐσία α58.} κατὰ] καὶ Ἴ. 

5. καὶ «44 Εἰξ ΑΙεχ. [ 10. τῶν λοιπ.] λοιπ. τῶν α. ἀριϑμὸν 415.8.} 18. τις 

τὰς 1. 14. δ} γὰρ «410, (ονι. γ᾽, {14.15. μὲν γὰρ ἐπιφανειῶν Αὐ } το. πέ- 

ρατὰ οἱὰ 7΄. 1 ἅπαντα 441. [ττ. οὐϑέν ἐστιν οἵα 1᾽. [ 18. καὶ τὴς σιειγ- 

μῆς Τ΄ 1 πάσης οτὰα Τ΄ 21. τοιοῦδε Τ΄ [ δ᾽ οτὰ “4, [25. γ᾽ ἐν] γένη Τ'. 



198 Αὶ 3. Ἰ0601α. 

ἐνίων γὰρ δῆλον οὐχ ὃν γωριςὸν τὸ εἶδος, οἷον οἰχίας. ἔτι 
πότερον αἱ ἀρχαὶ εἴδει ἢ ἀριϑμῷ αἱ αὐταί; εἰ γὰρ ἀριϑμῷ, 

80 πάντ᾽ ἔξται ταὐτά. 

8 Ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶν ἡ τῇ φιλοσόφου ἐπιςήμη τῇ ὄντος ἧ ὃν 
χαϑόλου χαὶ οὐ χατὰ μέρος, τὸ δ᾽ ὃν πολλαχῶς χαὶ οὐ 
χαϑ᾽ ἕνα λέγεται τρόπον" εἰ μὲν οὖν ὁμωνύμως χατὰ δὲ 
κοιγὸν μηϑέν, ὁκ ἔξιν ὑπὸ μίαν ἐπιςήμην (οὐ γὰρ ἕν γένος 

85 τῶν τοιότων), εἰ δὲ χατά τι κοινόν, εἴη ἂν ὑπὸ μίαν ἐπιςή- 
μὴν. ἔοιχε δὴ τὸν εἰρημένον λέγεσϑαι τρόπον χαϑάπερ τό 
τε ἰατρικὸν χαὶ ὑγιεινόν" χαὶ γὰρ τούτων ἑχάτερον πολλα- 

1001α γῶς λέγομεν. λέγεται δὲ τῦτον τὸν τρόπον ἕχαςξον τῷ τὸ 
μὲν πρὸς τὴν ἰατρικὴν ἐπιςήμην ἀνάγεσϑαί πως, τὸ δὲ πρὸς 
ὑγίειαν, τὸ δ᾽ ἄλλως, πρὸς ταὐτὸ δ᾽ ἕχαξον. ἰατριχὸς γὰρ 
λόγος καὶ μαχαίριον λέγεται τῷ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ἰατρικῆς 

ὅ ἐπιστήμης εἶναι, τὸ δὲ ταύτῃ χρήσιμον. ὁμοίως δὲ καὶ 
ὑγιεινόν" τὸ μὲν γὰρ ὅτι σημαντιχὸν ὑγιείας, τὸ δ᾽ ὅτι ποιη-317 
τικόν. ὁ δ᾽ αὐτὸς τρόπος καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν. τὸν αὐτὸν 
δὴ τρόπον χαὶ τὸ ὃν ἅπαν λέγεται" τῷ γὰρ τῷ ὄντος ἧ ὃν 
πάϑος ἢ ἕξις ἢ διάϑεσις ἢ κίνησις ἢ τῶν ἄλλων τι τῶν τοιό- 

10 τῶν εἶναι λέγεται ἕχαστον αὐτῶν ὃν. ἐπεὶ δὲ παντὸς τοῦ 

ὄντος πρὸς ἕν τι καὶ χοινὸν ἡ ἀναγωγὴ γίγνεται, χαὶ τῶν 
ἐναντιώσεων ἑχάξη πρὸς τὰς πρώτας διαφορὰς καὶ ἐναντιώ- 
σεις ἀναχϑήσεται τοῦ ὄντος, εἴτε πλῆϑος χαὶ ἕν εἴϑ᾽ ὁμοιό- 

της χαὶ ἀνομοιότης αἱ πρῶται τῇ ὄντος εἰσὶ διαφοραί, εἴτ᾽ 

15 ἄλλαι τινές" ἔστωσαν γὰρ αὗται τεϑεωρημέναι. διαφέρει 

δ᾽ ὀϑὲν τὴν τῇ ὄντος ἀναγωγὴν πρὸς τὸ ὃν ἢ πρὸς τὸ ἕν γί- 
γνεσϑαι. χαὶ γὰρ εἰ μὴ ταὐτὸν ἄλλο δ᾽ ἐςίν, ἀντιςρέφει 
γε" τό τε γὰρ ἕν καὶ ὄν πως, τό τε ὃν ἕν. ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶ τὰ 
ἐναντία πάντα τῆς αὐτῆς χαὶ μιᾶς ἐπιξήμης ϑεωρῆσαι, λέ- 

30 γεται δ᾽ ἕχαξον αὐτῶν χατὰ ςέρησιν, καίτοι γ᾽ ἔνια ἀπο- 

28. οὐχ ἂν χωριστὸν ΤΊ, κἂν χωριστὸν Αι 1 29. γὰρ ἀριϑμῷ]} γὰρ 

ἀριϑμῶ ἕν Α1ὐϊα8. ] 30. πάντες εἰσὶ Τ΄ ταῦτα ΤΑ, τοιαῦτα Εἰ. [ 55. 

οὖν οἵα 8. | 34. γὰρ ἂν ἕν Αα5. [ 836. δὲ Τί. [.31. τε οτὰ 4. | καὶ τὸ 

ὑγιεινόν Αϑαᾳ5. 

1001 1. λεγόμενον ΤΑ αξο, ἀϊοΐξιτ ἡ. [ δὲ] παπιηιθ ἱ. [ δὲ τῶν τρό-- 

πὼν ΕΤ΄ 1.2. τὴν οἵα 48. 3. γὰρ} δὲ Τ΄ 1] 4. μαχαίριος Τ' [ 6. ὅτι Ροϑβὲ 

γὰρ οπὰ 7. [ 8. δὲ Τ΄ [ τὸ γὰρ τοῦ Τ', τοῦ γὰρ 41. ] 9. ἢ τῶν] καὶ τῶν 

Α5.} το. λέγεται εἶναι 418. 11. κοινὴ ἀναγωγὴ «4. τ. 18. χαὶ τὰς ἐναν-- 

τιώσεις Τα. ] 18. ἀναχϑήσονται Τ᾽] 18. ἐστὶ Ροβὶ 19. αὐτῆς ρομῖ Εὖ, ] 

19. καὶ μιᾶς οτχ Εὖ, 1.20. δ᾽] γὰρ Εὖ. 
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΄ ᾿ ἋᾺ - , ; ᾿ ν " ᾽ , 

ρήσειέ τις ἀν πῶς λέγεται κατὰ ςξέρησιν, ὧν ἔξιν ἀνὰ μέ- 

σὸν τι, χαϑάπερ ἀδίκου καὶ δικαίου, περὶ πάντα δὴ τὰ 
-- με ΄ δὶ Ὁ «(ἢ ΄ -- 

τοιαῦτα τὴν ςέρησιν δεῖ τιϑέναι, μὴ τοῦ ὅλου λόγου, τοῦ 
, λ ΠῸ Μ - ᾿ "“ἶ ς ΥΩ ΕῚ " ᾿ 

τελευταίου δὲ εἴδους" οἷον εἰ ἔξιν ὁ δίκαιος χαϑϑ᾽ ἕξιν τινὰ 
Ἐν ΄ ᾽ » Ἂ Ὡς τῷ 

πειϑαρχιχὸς τοῖς νόμοις, οὐ πάντως ὁ ἄδιχος ἔται τῇ ὅλου ἡ σι 

ςερέμενος λόγϑ, περὶ δὲ τὸ πείϑεσϑαι τοῖς νόμοις ἐχλείπων 
πῇ, καὶ ταύτῃ ἡ ςέρησις ὑπάρξει αὐτῷ. τὸν αὐτὸν δὲ τρό- 
πον χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. χαϑάπερ δ᾽ ὁ μαϑηματιχὸς περὶ 
τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως τὴν ϑεωρίαν ποιεῖται (περιελὼν γὰρ πάντα 
τὰ αἰσϑητὰ ϑεωρεῖ, οἷον βάρος καὶ κουφότητα καὶ σχλη- 30 
ρότητα χαὶ τὐναντίον, ἔτι δὲ καὶ ϑερμότητα καὶ ψυχοότητα 

χαὶ τὰς ἄλλας αἰσϑητὰς ἐναντιώσεις, μόνον δὲ χαταλεί- 

φίδπει τὸ ποσὸν καὶ συνεχές, τῶν μὲν ἐφ᾽ ἕν τῶν δ᾽ ἐπὶ 

δύο τῶν δ᾽ ἐπὶ τρία, χαὶ τὰ πάϑη τὰ τούτων ἧ ποσά ἔστι 

χαὶ συνεχῆ, καὶ ὁ χαϑ' ἕτερόν τι ϑεωρεῖ, χαὶ τῶν μὲν τὰς 30 

πρὸς ἄλληλα ϑέσεις σχοπεῖ χαὶ τὰ ταύταις ὑπάρχοντα, 
τῶν δὲ τὰς συμμετρίας χαὶ ἀσυμμετρίας, τῶν δὲ τὸς λό- 10610 

γους, ἀλλ᾽ ὅμως μίαν πάντων καὶ τὴν αὐτὴν τίϑεμεν ἐπι- 
ςήμην τὴν γεωμετριχην), τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον ἔχει χαὶ περὶ 
τὸ ὄν. τὰ γὰρ τόὅτῳ συμβεβηχότα χκαϑ' ὅσον ἐςὶν ὄν, καὶ 
τὰς ἐναντιώσεις αὐτῇ ἣ ὄν, ἐκ ἄλλης ἐπιφήμης ἢ φιλοσο- δ 
φίας ϑεωρῆσαι. τῇ φυσιχῇ μὲν γὰρ οὐχ ἡ ὄντα, μᾶλλον 

δ᾽ ἡ χινήσξως μετέχει, τὴν ϑεωρίαν τις ἀπονείμειεν ἄν. ἡ 
γε μὴν διαλεκτικὴ καὶ ἡ σοφιςιχὴ τῶν συμβεβηκότων μέν 
εἰσι τοῖς ὦσιν, ἐχ ἧ δ᾽ ὄντα, ὀδὲ περὶ τὸ ὃν αὐτὸ χαϑ' ὅσον 
ὄν ἐξιν. ὥς: λείπεται τὸν φιλόσοφον, καϑ'᾽ ὅσον ὄντ᾽ ἐστίν, τὺ 
εἶναι περὶ τὰ λεχϑέντα ϑεωρητικόν. ἐπεὶ δὲ τό τε ὃν ἅπαν 
χαϑ' ἕν τι χαὶ χοινὸν λέγεται πολλαχῶς λεγόμενον, καὶ 
τἀναντία τὸν αὐτὸν τρόπον (εἰς τὰς πρώτας γὰρ ἐναντιώσεις 
καὶ διαφορὰς τῇ ὄντος ἀνάγεται), τὰ δὲ τοιαῦτα δυνατὸν 

ὑπὸ μίαν ἐπιςτήμην εἶναι, διαλύοιτ᾽ ἂν ἡ χατ᾽ ἀρχὰς ἀπο- 15 
ρία λεχϑεῖσα, λέγω δ᾽ ἐν ἧ διηπορεῖτο πῶς ἔσται πολλῶν 

41. ἂν τις ΑΙοχ. | 22. δεῖ Τ΄}] 24. ὃ δίχαιος ὃ χαϑ' ΑΙοχ. | χαϑ' ἕξιν] 

μέθεξιν Α΄ ].25. τοῦ] ὃ τοῦ ΕἼΤ. 1 26. τοῦ Τ' ] ἐκλεῖπον Τ΄ 1 21. ταύτη 
στέρησις αὐτῶ ὑπάρξει 41. ]. 29. ἀπορίαν Τ΄. [ 31. καὶ ροβὲ δὲ οπι ΕΤ' 

82. ροβὲ ἄλλας Δ44 τὰς Εἷ. 34. τὰ ροβθὲ πάϑη οχὶ Τ΄. [ 835. τῶν μὲν 

γὰρ τὰς ΑἸοχ. | 86. ϑέσεις] φύσεις καὶ ϑέσεις α. | τὰ οἷν Τ. 

1001 .2. ὅλως 4. ] 3. δὴ αἀᾶ 47. | 1. ἔχει “35, μετέχειν α. ἀπο-- 
ΣΝ 

γνέμειεν Αδ΄ 1.8. ἣ οἷα ΕΒ Τ' | 9. αὐτῶ Τ. [ τὸ. ὃν] γο ὄντως ΕἸ. ὄντ] 

οὗτός Τ' 49. "16: διηπόρητο Τ. 
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ἀχαὶ διαφόρων ὄντων τῷ γένει μία τις ἐπιξήμη. ἐπεὶ δὲ καὶ 
ὁ μαϑηματικὸς χρῆται τοῖς χοινοῖς ἰδίως, χαὶ τὰς τούτων 

ἀρχὰς ὧν εἴη ϑεωρῆσαι τῆς πρώτης φιλοσοφίας. ὅτι γὰρ 

0 ἀπὸ τῶν ἴσων ἴσων ἀφαιρεϑέντων ἴσα τὰ λειπόμενα, κοινὸν 
μέν ἐστιν ἐπὶ πάντων τῶν ποσῶν, ἡ μαϑιμιατιχὴ δ᾽ ἀπο- 
λαβᾶσα περί τι μέρος-τῆς οἰχείας ὕλης ποιεῖται τὴν ϑεωρίαν, 
οἷον περὶ γραμμὰς ἢ γωνίας ἢ ἀριϑμοὺς ἢ τῶν λοιπῶν τι 
ποσῶν, οὐχ ἡ δ᾽ ὄντα ἀλλ᾽ ἣ συνεχὲς αὐτῶν ἕκαςον ἐφ᾽ 

Ωὅ ἕν ἢ δύο ἢ τρία: ἡ δὲ φιλοσοφία περὶ τῶν ἐν μέρει μέν, ἦδι9 

τότων ἑχάξῳ τι συμβέβηκεν, ὁ σχοπεῖ, περὶ τὸ ὃν δ᾽ ἧ ὃν 
τῶν τοιούτων ἕχαξον ϑεωρεῖ. τὸν αὐτὸν δ᾽ ἔχει τρόπον χαὶ 
περὶ τὴν φυσικὴν ἐπιξήμην τῇ μαϑηματιχῇ" τὰ συμβεβη- 
χότα γὰρ ἡ φυσιχὴ καὶ τὰς ἀρχὰς ϑεωρεῖ τὰς τῶν ὄντων 

80 ἡ χινόμενα χαὶ ἐχ ἣ ὄντα. τὴν δὲ πρώτην εἰρήκαμεν ἐπι- 
στήμην τούτων εἶναι καϑ' ὅσον ὄντα τὰ ὑποχείμενά ἐστιν, 
ἀλλ᾽ ἐχ ἣ ἕτερόν τι. διὸ χαὶ ταύτην καὶ τὴν μαϑηματιχὴν 
ἐπιξτήμην μέρη τῆς σοφίας εἶναι ϑετέον. 

ὅ Ἔνι δέ τις ἐν τοῖς ὅσιν ἀρχὴ περὶ ἣν ἐλ ἔςι διεψεῦ- 
85 σϑαι, τὀναντίον δ᾽ ἀναγχαῖον ἀεὶ ποιεῖν, λέγω δὲ ἀληϑεύειν, 

οἷον ὅτι ἐκ ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ χαϑ'᾽ ἕνα χαὶ τὸν αὐτὸν χρό- 
10ῦ2α νον εἶναι χαὶ μὴ εἶναι, χαὶ τάλλα τὰ τοῦτον αὑτοῖς ἀντι- 

κείμενα τὸν τρόπον. χαὶ περὶ τῶν τοιότων ἁπλῶς μὲν οὐχ 
ἔςιν ἀπόδειξις, πρὸς τόνδε δ᾽ ἔξιν. ὁ γὰρ ἔςιν ἐκ πιςοτέρας 

ἀρχῆς αὐτῇ τότου ποιήσασϑαι τὸν συλλογισμόν, δεῖ δέ γ᾽, 
5 εἴπερ ἔσται τὸ ἁπλῶς ἀποδεδεῖχϑαι. πρὸς δὲ τὸν λέγοντα 
τὰς ἀντιχειμένας φάσεις τῷ δειχνύντι διότι ψεῦδος ληπτέον 

τι τοιδτον ὃ ταὐτὸ μὲν ἔξται τῷ μὴ ἐνδέχεσϑαι ταὐτὸ εἶναι 
καὶ μὴ εἶναι χαϑ' ἕνα χαὶ τὸν αὐτὸν γοόνον, μὴ δόξει δ᾽ 
εἶναι ταὐτόν" οὕτω γὰρ μόνως ἂν ἀποδειχϑείη πρὸς τὸν 

10 φάσκοντα ἐνδέχεσϑαι τὰς ἀντικειμένας φάσεις ἀληϑεύεσθϑαι 

χατὰ τῷ αὐτῶ. τὸς δὴ μέλλοντας ἀλλήλοις λόγου κχοινω- 
νήσειν δεῖ τι συνιέναι αὐτῶν" μὴ γιγνομένου γὰρ τότϑ πῶς 

1τ. καὶ οἷα Κα. [ 18. ἰδίοις Εδὲ, [ 19. ὅτι] εἰ Τ΄ 1 20. αἰτευιπηι ἴσων 

αἀὰ Εἰ ΑἸοχ ὁ. [25. ἡ] ἢ Αδας5, εἰ τε] ἡ ΑΙοχ ρ. 619, 26. [.26. ἑκάστων 

Α4Ὁ,. τι ΑἸεχ ὦ, τέ αβοῦ. 1 31. τὼ ον 4. 1 35. ἣ οα ΕΤ' 1 ἕτερ᾽ ἄττα 

γρ0ρ Ε. 1.84. οὐκ ἔσται “δὲα8. 1 36. καὶ οπι 48. 

1002 α 1. αὐτοῖς α8. [ 2. τὸν οἵχὰ Τ΄. [ 4. τὸν οτὰ «1ὅς ΑἸοχ. [γ᾽ οἵα 

7} 5. ἐστὶ π8. } λόγον. Τ'. Ι 6. ψεύδεται ΡΟ 1 πτκὸ ταὐτω 1 ].8. δόξη 

Αὐς, δόξειε τε Εἰ. 1 9. μόνος «4ὅ,. } 11. δὲ 79. 1 12. ἴοτι. αὑτῶν, ὧπ οἷ- 

ἙΡῊΣ ἢ, εἴ. ΑἸεχ Ῥ. 622, 28. 
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ἔξαι χοινωνία τότοις πρὸς ἀλλήλους λόγου; δεῖ τοίνυν τῶν 
»»ὐὀγομάτων ἕχαστον εἶναι γνώριμον καὶ δηλοῦν τι, καὶ μὴ 

πολλά, μόνον δ᾽ ἕν" ἂν δὲ πλείω σημαίνῃ, φανερὸν ποιεῖν 
ἐφ᾽ ὃ φέρει τὄνομα τότων. ὁ δὴ λέγων εἶναι τοῦτο χαὶ μὴ 
εἶναι, τῶτο ὅ φησιν ἔ φησιν, ὥσϑ᾽ ὃ σημαίνει τὄνομα τϑτ᾽ 
ὅ φησι σημαίνειν" τῶτο δ᾽ ἀδύνατον. ὥς᾽ εἴπερ σημαίνει τι 

τὸ εἶναι τόδε, τὴν ἀντίφασιν ἀδύνατον ἀληϑεύειν κατὰ τῇ 
αὐτοῦ. ἔτι δ᾽ εἴ τι σημαίνει τὄνομα χαὶ τοῦτ᾽ ἀληϑεύεται, 

δεῖ τῦτ᾽ ἐξ ἀνάγκης εἶναι" τὸ δ᾽ ἐξ ἀνάγκης ὃν ὁχ ἐνδέχε- 

ταί ποτὲ μὴ εἶναι" τὰς ἀντιχειμένας ἄρα οὐχ ἐνδέχεται 
φάσεις ἀληϑεύειν χατὰ τῇ αὐτοῦ. ἔτι δ᾽ εἰ μηϑὲν μᾶλλον 
ἡ φάσις ἢ ἡ ἀπόφασις ἀληϑεύεται, ὁ λέγων ἄνϑρωπον ἢ 

ὁχκ ἄνϑρωπον οὐϑὲν μᾶλλον ἀληϑεύσει. δόξειε δὲ χἂν οὐχ 
ἵππον εἶναι φάσχων τὸν ἄνϑρωπον ἢ μᾶλλον ἢ οὐχ ἧττον 
ἀληϑεύειν ἢ οὐκ ἄνϑρωπον, ὥςε καὶ ἵππον φάσκων εἶναι 

τὸν αὐτὸν ἀληϑεύσει" τὰς γὰρ ἀντιχειμένας ὁμοίως ἦν ἀλη- 
ϑεύειν. συμβαίνει τοίνυν τὸν αὐτὸν ἄνϑρωπον εἶναι καὶ ἵππον 
1) τῶν ἄλλων τι ζῴων. ἀπόδειξις μὲν ὃν ὀδεμία τότων ἐςὶν 
ἁπλῶς, πρὸς μέντοι τὸν ταῦτα τιϑέμενον ἀπόδειξις. ταχέως 

δ᾽ ἄν τις καὶ αὐτὸν τὸν «Πράχλειτον τοῦτον ἐρωτήσας τὸν 
τρόπον ἠνάγχασεν ὁμολογεῖν μηδέποτε τὰς ἀντιχειμένας 
φάσεις δυνατὸν εἶναι χατὰ τῶν αὐτῶν ἀληϑεύεσϑαι" νῦν δ᾽ 

οὐ συνεὶς ἑαυτοῦ τί ποτε λέγει, ταύτην ἔλαβε τὴν δόξαν. 
ὅλως δ᾽ εἰ τὸ λεγόμενον ὑπ᾽ αὐτῷ ἐςὶν ἀληϑές, δ᾽ ἄν αὐτὸ 

τῶτο εἴη ἀληϑές, λέγω δὲ τὸ ἐνδέχεσθαι τὸ αὐτὸ καϑ' ἕνα 
καὶ τὸν αὐτὸν χρόνον εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι. χαϑάπερ γὰρ 

φοἱχαὶ διηρημένων αὐτῶν ὀϑὲν μᾶλλον ἡ κατάφασις ἢ ἡ ἀπό- 
φασις ἀληϑεύεται, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τῇ συναμφοτέρου 
καὶ τῇ συμπεπλεγμένου χαϑάπερ μιᾶς τινὸς καταφάσεως 
ὅσης ἐϑὲν μᾶλλον ἡ ἀπόφασις ἢ τὸ ὅλον ὡς ἐν χαταφάσει 

18. ἔστι ΕἸ 41.858. 14. τι] ἕν τι α8.] 15. ἂν δὲ] ἂν α, κἂν 8. πλείονα 

ΕἼΤΑ5.} 16. δεὲὶ Εὐ.} 1ττ. ὅ] ὃ ὅλως εὐναί ΕἸ Εδίας, οτὰ Τ'. [ 19. ἀληϑεύειν 

ἀδύνατον ΕἸ Ταξδ. 1 19. 20. κατὰ τοῦ αὐτοῦ οτὰν ΕΟ. 1 21. δεῖ καὶ τοῦτ᾽ 

ΕἼΤαΣ. 1 22. τότε ἘΣ Τίαβ. [ 28. φάσεις καὶ ἀποφάσεις ἀληθεύειν ΕΤα8.] 

24. ἦ ρΡοβὶ ἢ οἷν 78. 25. οὐϑὲν]} οὐδὲ Τ΄ [.21. ἢ οπι ΠΕ. [ 28. 29. ἀλη- 
ϑεύειν] ἀληϑεύει α. [ 82. ἐρωτῶν 44Ὁ.} 35. συνιεὶς Τ᾿ Αδα58 οὐ γρ ΕἸ. | ἕαυ- 

τὸν 5, αὐτοῦ 4Ὁ. 

1002 ὺ 1. ἀληϑὲς εἴη ΕἸ Τα. | 8. ἦ Ροβὶ ἢ οτὰ Τα. Ι 4. τοῦ οπιὶ ἜΝ] 

5. τινὸς μιᾶς Αδι 1. 6. ὡς οτχ ἀ8. [ ἐν τῇ καταφάσει ΚΕ. 

“40 

“Ὁ 

90 

90 

1002 

Ε] 
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τιϑέμενον ἀληϑεύσεται. ἔτι δ᾽ εἰ μηϑὲν ἔςιν ἀληϑῶς χατα- 
φῆσαι, χἀν αὐτὸ τοῦτο ψεῦδος εἴη τὸ φάναι μηδεμίαν 
ἀληϑῆ κατάφασιν ὑπάρχειν. εἰ δ᾽ ἔστι τι, λύοιτ᾽ ἂν τὸ 

10 λεγόμενον ὑπὸ τῶν τὰ τοιαῦτα ἐνιςαμένων χαὶ παντελῶς 
ἀναιρόντων τὸ διαλέγεσϑαι. 

0 παραπλήσιον δὲ τοῖς εἰρημένοις ἐξὶ χαὶ τὸ λεχϑὲν ὑπὸ 

τοῦ Π]οωταγόρου" καὶ γὰρ ἐκεῖνος ἔφη πάντων χρημάτων 
εἶναι μέτρον ἄνϑρωπον, ὀϑὲν ἕτερον λέγων ἢ τὸ δοχὃν ἑχάξῳ 

15 τῦτο χαὶ εἶναι παγίως. τότου δὲ γιγνομένου τὸ αὐτὸ συμ- 
βαίνει καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, καὶ κακὸν χαὶ ἀγαϑὸν εἶναι, 
καὶ τἄλλα τὰ χατὰ τὰς ἀντιχειμένας λεγόμενα φάσεις, 
διὰ τὸ πολλάκις τοισδὶ μὲν φαίνεσϑαν τόδε εἶναι καλὸν 
τοισδὶ δὲ τὸναντίον, μέτρον δ᾽ εἶναι τὸ φαινόμενον ἑχάςξῳ. 

90 λύοιτο δ᾽ ἂν αὕτη ἡ ἀπορία ϑεωρήσασι πόϑεν ἡ ἀρχὴ τῆς 

ὑπολήψεως ταύτης. ἔοιχε γὰρ ἐνίοις μὲν ἐκ τῆς τῶν φυ- 

σιολόγων δόξης γεγενῆσϑαι, τοῖς δ᾽ ἐκ τοῦ μὴ ταὐτὰ περὶ 
τῶν αὐτῶν ἅπαντας γιγνώσχειν, ἀλλὰ τοισδὶ μὲν ἡδὺ τόδε 
φαίνεσϑαι τοισδὶ δὲ τὀναντίον. τὸ γὰρ μηϑὲν ἐκ μὴ ὄντος 

95 γίγνεσθαι πᾶν δ᾽ ἐξ ὄντος, σχεδὸν ἁπάντων ἐςὶ χοινὸν δό- 
γμα τῶν περὶ φύσεως. ἐπεὶ ὃν ὁ λευχὸν γίγνεται λευχοῦ 

τελέως ὄντος καὶ οὐδαμῇ μὴ λευχοῦ, νῦν δὲ γεγενημένον 
μὴ λευχὸν γίγνοιτ᾽ ἂν ἐκ μὴ ὄντος λευχϑ τὸ γιγνόμενον μὴ 
λευκόν: ὥςξ ἐκ μὴ ὄντος γίγνοιτ᾽ ἂν κατ᾽ ἐχείνους, εἰ μὴ 

80 ὑπῆρχε μὴ λευχὸν τὸ αὐτὸ χαὶ λευχόν. οὐ χαλεπὸν δὲ: 
διαλύειν τὴν ἀπορίαν ταύτην" εἴρηται γὰρ ἐν τοῖς φυσιχοῖς 
πῶς ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γίγνεται τὰ γιγνόμενα χαὶ πῶς ἐξ 
ὄντος. τό γε μὴν ὁμοίως προσέχειν ταῖς δόξαις χαὶ ταῖς 

φαντασίαις τῶν πρὸς αὑτὸς διαμφισβητόντων εὔηϑες" δῆ- 

8ὅ λὸν γὰρ ὅτι τὸς ἑτέρες αὐτῶν ἀνάγχη διεψεῦσϑαι. φανερὸν 

τ. ἀληθεύεται Ε΄, ἀληϑὲς ἔσται ΕἸ Μα5. 1 ἀληϑὲς ΑἸοχ. [τ0. τὰ οτὰ 48. ] 

18. 14. εἶναι χρημάτων μέτρον Εἰα8, εἶναι μέτρον χρημάτων Ἴ΄. 1 14. τὸν 

ἄνθρωπον Εϊα8. [ττ. φάσεις λεγόμενα ΕἸ Τα8. 1 20. πόϑεν ἐλήλυϑεν ἡ ΗΕ 

Τίας.} 325. ἅπαντα Εἰ. 1 τοῖσδε 41. 1 23. 24. τότε φαίνεται Τ΄. 24. τοῖς 

ΕΤ.} ἐκ τοῦ μὴ Τ΄ [ 25. κοινόν ἔστι 41Ὁς.} 26. 31. ἐκ λευκοῦ τ. ΑΙοχ ἐα8.] 

21. τελείως ΕΤας. μηδαμὴ μὴ ΔΙοχ. Ι νῦν δὲ -- 29. λευκόν} ἀορναναία 

νἱἀοπίυν, 28. γίγνοιτ᾽ ἂν] 8ὲ ἤογοῖ ἐ. 1 γὺ καὶ οὕτως" ἐκ μὴ ὄντος μὴ 

λευκοῦ ταάῦτρὸ ἢ). [.29. ὥστε] Ῥγοίεοίο ὁ. 80. μὴ γοβὶ καὶ Αϑὲς ΑἸοχ. | 

τὸ λευκὸν τὸ ΑΙεχ. [. 33. προσέχειν] προσέχειν ἀμφοτέραις Ε' ΤΙΜία5. 1 ταῖς 

δόξαις καὶ οχὰ Εὖ, [.53.4. τῶν πρὸς αὑτοὺς οὐ ὐ. } αὐτοὺς α58. ἀμφισβη- 

τούντων ΑΕ ͵ 
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δὲ τῦτ᾽ ἐκ τῶν γιγνομένων κατὰ τὴν αἴσϑησιν" ὀδέποτε γὰρ 
τὸ αὐτὸ φαίνεται τοῖς μὲν γλυκὺ τοῖς δὲ τοὐναντίον, μὴ 1008 α 

διερϑαρμένων καὶ λελωβημένων τῶν ἑτέρων τὸ αἰσϑητήριον 
καὶ χριτήριον τῶν λεχϑέντων χυμῶν. τότου δ᾽ ὄντος τοιότϑ 
τὸς ἑτέρους μὲν ὑποληπτέον μέτρον εἶναι, τὸς δ᾽ ἑτέρθς ἐχ 

ὑποληπτέον. ὁμοίως δὲ τὅτο λέγω χαὶ ἐπὶ ἀγαϑϑ8 καὶ χαχϑ, ὅ 
χαὶ καλὲ χαὶ αἰσχροῦ, καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων. οὐϑὲν 
γὰρ διαφέρει τῦτ᾽ ἀξιδν ἢ τὰ φαινόμενα τοῖς ὑπὸ τὴν ὄψιν 
ὑποβάλλθσι τὸν δάχτυλον χαὶ ποιδσιν ἐκ τῇ ἑνὸς φαίνεσϑαι 
δύο, δύο τ᾽ εἶναι διὰ τὸ φαίνεσθαι τοσαῦτα καὶ πάλιν ἕν" 

τοῖς γὰρ μὴ κινοῦσι τὴν ὄψιν ἕν φαίνεται τὸ ἕν. ὅλως δ᾽ 10 
ἄτοπον ἐκ τῇ φαίνεσθαι τὰ δεῦρο μεταβάλλοντα καὶ μη- 
δέποτε διαμένοντα ἐν τοῖς αὐτοῖς, ἐκ τότου περὶ τῆς ἀλη- 

ϑείας τὴν χρίσιν ποιεῖσϑαι. δεῖ γὰρ ἐκ τῶν ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ 
ἐχόντων καὶ μηδεμίαν μεταβολὴν ποιουμένων τἀληϑὲς ϑη- 
ρεξύειν. τοιαῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ χατὰ τὸν χόσμον" ταῦτα γὰρ 1 
οὐχ ὁτὲ μὲν τοιαδὶ πάλιν δ᾽ ἀλλοῖα φαίνεται, ταὐτὰ δ᾽ 
ἀεὶ χαὶ μεταβολῆς οὐδεμιᾶς κοινωνοῦντα. ἔτι δ᾽ εἰ κίνησίς 
ἐςι χαὶ κινούμενόν τι, κινεῖται δὲ πᾶν ἔχ τινος καὶ εἴς τι, 

δεῖ ἄρα τὸ κινόμενον εἶναι ἐν ἐχείνῳ ἐξ ὃ κινήσεται καὶ ὃὁκ 
995 εἶναι ἐν αὐτῷ, χαὶ εἰς τοδὶ κινεῖσθαι χαὶ γίγνεσϑαι ἐν τότῳ, 30 

τὸ δὲ χατὰ τὴν ἀντίφασιν μὴ ἀληϑεύεσϑαι χατ᾽ αὐτούς. 

χαὶ εἰ χατὰ τὸ ποσὸν συνεχῶς τὰ δεῦρο ῥεῖ χαὶ χινεῖται, 
καί τις τὅτο ϑείη καίπερ ὁκ ἀληϑὲς ὃν, διὰ τί χατὰ τὸ ποιὸν 

οὐ μένει; φαίνονται γὰρ ἐχ ἥκιςα τὰ κατὰ τὰς ἀντιφά- 

σεὶς ταὐτῷ χατηγορεῖν ἐχ τῷ τὸ ποσὸν ὑπειληφέναι μὴ μέ- 30 
γξιν ἐπὶ τῶν σωμάτων διὰ τὸ καὶ εἶναι τετράπηχυ τὸ αὐτὸ 
χαὶ ἐκ εἶναι. ἡ δ᾽ οὐσία χατὰ τὸ ποιόν, τὅτο δὲ τῆς ὡρι- 
σμένης φύσεως, τὸ δὲ ποσὸν τῆς ἀορίξο. ἔτι διὰ τί προσ- 
τάττοντος τϑ ἰατρῇ τοδὶ τὸ σιτίον προσενέγχκασϑαι προσφέ- 

ρονται; τί γὰρ μᾶλλον τοῦτο ἄρτος ἐςὶν ἢ οὐχ ἔξιν; ὥστ᾽ 30 

1068 1. μηδὲ 4. ] 2. ἐφϑαρμένων Τα8. [ 4. ἑτέρους] ἄλλους 4.] 

τ. ταῦτ᾽ Τί τοῦ Εὖ. ] 9. τ᾽ εΣοπὶ., δ᾽ αδοῦ, αο ἄμο 6886 ριεξαπὲ ὃ. [ 10. 
ὄψιν ἐμφαίνεται Αδ. [18. κατ᾽ αὐτὴν Τ'ι, κατὰ ταῦτα α8. [ 14. ἐχόντων] 

ὄντων ΑΙ. ] μηδέποτε α8. [ 15. γὰρ} μὲν Τ΄ [ 16. τοιάδε ΕἸ. [ 11. εἰ] ἡ 

Τ΄ 1 19. εἶναι ἔτι ἐν ΕἼΤΑ. 1 οὐχ} μὴ Α4ὅ. 20. τόδε 446. }] 21. τὸ δὲ κα. 

τ. ἀ.}] απ οσοπίγαάιίοιἑοποηι ἱ. 1 συναληϑεύεσθαι 4548. 1 “4. φαίνεται Τ'] 
τὰ οπι 78. 25. αὐτοῦ 41. “6. διὰ τὸ] διὸ «4ὅ.} καὶ οτὰ α8. 21. δὲ] 

γὰρ Αδῖα5. 1 30. τοῦτο οτὰ ΕἼΤ. 1 ἄρτον Τ' 
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ὀϑὲν ἂν διέχοι φαγεῖν 1) μὴ φαγεῖν. νῦν δ᾽ ὡς ἀληϑεύοντες 
περὶ αὐτὸ καὶ ὄντος τῇ προςαχϑέντος σιτίου τούτου προσ- 

φέρονται τοῦτο. χαίτοι γ᾽ ὁκ ἔδεν μὴ διαμενούσης παγίως 
μηδεμιᾶς φύσεως ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς, ἀλλ᾽ ἀεὶ πασῶν κιν8- 

86 μένων καὶ ῥὁεουσῶν. ἔτι δ᾽ εἰ μὲν ἀλλοιόμεϑα ἀεὶ καὶ μη- 
δέποτε διαμένομεν οἱ αὐτοί, τί καὶ ϑαυμαςὸν εἰ μηδέποϑ᾽ 
ἡμῖν ταὐτὰ φαίνεται καϑάπερ τοῖς χάμνουσιν; χαὶ γὰρ τό- 

1008 τοις διὰ τὸ μὴ ὁμοίως διαχεῖσϑαι τὴν ἕξιν χαὶ δϑ᾽ ὑγίαινον, 
ὁχ ὅμοια φαίνεται τὰ χατὰ τὰς αἰσϑήσεις, αὐτὰ μὲν ὁδε- 
μιᾶς διά γὲ τοῦτο μεταβολῆς κοινωνοῦντα τὰ αἰσϑητώ, 
αἰσϑήματα δ᾽ ἕτερα ποιοῦντα τοῖς χάμνϑσι χαὶ μὴ ταὐτα. 

δ τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον ἔχειν καὶ τῆς εἰρημένης μεταβολῆς 
γιγνομένης ἴσως ἀναγχαῖόν ἐστιν. εἰ δὲ μὴ μεταθάλλομεν 
ἀλλ᾽ οἱ αὐτοὶ διατελοῦμεν ὄντες, εἴη ἂν τι μένον. πρὸς μὲν 
ὃν τὸς ἐκ λόγβ τὰς εἰρημένας ἀπορίας ἔχοντας ὁ ᾿ ῥῴδιον δια- 834 
λῦσαι μὴ τιϑέντων τι χαὶ τούτο λόγον μηκέτι ἀπαιτόντων᾽" 

10 οὕτω γὰρ πᾶς λόγος χαὶ πᾶσα ἀπόδειξις γίγνεται" μηϑὲν 

γὰρ τιϑέντες ἀναιρϑὅσι τὸ διαλέγεσϑαι καὶ ὅλως λόγον. ὥς 
πρὸς“ μὲν τὸς τοιότος ὁκ ἔξι λόγος, πρὸς δὲ τὸς διαπορᾶντας 

ἐκ τῶν παραδεδομένων ἀποριῶν ῥῴδιον ἀπαντᾶν χαὶ δια- 
λύειν τὰ ποιοῦντα τὴν ἀπορίαν ἐν αὐτοῖς. δῆλον δ᾽ ἐκ τῶν 

15 εἰρημένων. ὥστε φανερὸν ἐκ τούτων ὅτι οὐκ ἐνδέχεται τὰς 
ἀντιχειμένας φάσεις περὶ ταὐτῷ καϑ' ἕνα χρόνον ἀληϑεύειν, 

δδὲ τὰ ἐναντία, διὰ τὸ λέγεσθαι χατὰ ςέρησιν πᾶσαν ἐναν- 
τιότητα. δῆλον δὲ τοῦτ᾽ ἐπ᾿ ἀρχὴν τὸς λόγες ἀναλύεσι τὲς 
τῶν ἐναντίων. ὁμοίως δ᾽ οὐδὲ τῶν ἀνὰ μέσον οὐϑὲν οἷόν τὲ 

90 χατηγορεῖσϑαι χαϑ'᾽ ἑνὸς χαὶ τοῦ αὐτϑ. λευχϑ γὰρ ὄντος τῷ 
ὑποχειμένε λέγοντες αὐτὸ εἶναι ὅτε λευχὸν ὅτε μέλαν ψευ- 
σόμεϑα: συμβαίνει γὰρ εἶναι λευχὸν αὐτὸ χαὶ μὴ εἶναι" 
ϑάτερον γὰρ τῶν συμπεπλεγμένων ἀληϑεύσεται χατ᾽ αὐτϑ, 
τὅτο δ᾽ ἐςὶν ἀντίφασις τῇ λευχϑ. ὅτε δὴ καϑ' ᾿Πράκλειτον 

831. διέχοι] τι ἔχοι ΕἼΤΑΞ. 1 ἀληϑεύοντος Αδὲαβ. ] 838. τούτω Τ᾽. | γ᾽ 

οτὰ Αἱ ΑἹοχ. [ μὴ οτχ Τ΄. [ 85. ἀεὶ οπχ “Ὁ. [ 836. διαμένωμεν Εἰ. 1 καὶ 

οτὰ Αδα5. 

1003) 1. τὴν ἕξιν διακεῖσθαι 44. 1 δ᾽ ὑγιαίνων α, τὸ ὑγιαῖνον 8. 1 

2. ὁμοίως α8. 8. τὰ οπὶ 6. | 4. καὶ μὴ ταὐτὰ οτὰ 49. Ιοδὲδι γινομένης μετ, 

εἰρ. α8. ] 6. γενομένης Α4Ὁ..}] μὴϊ οχὰ δ. τ. τι ἂν ἘΤΩασ. 8. εἰρημένας 

Ομ χὰ [ 9. τούτων α8. | μηκέτι λόγον 1271 α8.} 10. γὰρ καὶ πὰς Τ΄ [ 11. 18. 

πᾶσαν ἐναντιότητα } τὰ ἐναντία «4 ᾳ58. 18. λίουσι ΕἼ]. 1 “1. μέλαν οὔτε 

λευκὸν αὔδρι 1.28. ἀληθεύεται 18. } κατὰ τοῦ αὐτοῦ Ἴ 



Καὶ 1. 1θ64α. 20ῦ 

ἐνδέχεται λέγοντας ἀληϑεύειν, οὔτε χατ᾽ ᾿Ἰναξαγόραν. εἰ 25 
δὲ μή, συμβήσεται τἀναντία τοῦ αὐτοῦ κατηγορεῖν" ὅταν 
γὰρ ἐν παντὶ φῇ παντὸς εἶναι μοῖραν, οὐϑὲν μᾶλλον εἷναί 

φῆσι γλυχὺ ἢ πικρὸν ἢ τῶν λοιπῶν ὁποιανοῦν ἐναντιώσεων, 
εἴπερ ἐν ἅπαντι πᾶν ὑπάρχει μὴ δυνάμει μόνον ἀλλ᾽ ἐνερ- 
γείᾳ καὶ ἀποχεχριμένον. ὁμοίως δὲ ὀδὲ πάσας ψευδεῖς δ᾽ 30 
ἀληϑεῖς τὰς φάσεις δυνατὸν εἶναι, δι’ ἄλλα τε πολλὰ τῶν 

συναχϑέντων ἂν δυσχερῶν διὰ ταύτην τὴν ϑέσιν, καὶ διότι 
φῃσιμευδῶν μὲν οὐσῶν πασῶν ἐδ᾽ αὐτὸ τᾶτό τις φάσχων ἀλη- 

ϑεύσει, ἀληϑῶν δὲ ψευδεῖς εἶναι πάσας λέγων οὐ ψεύ- 

σεται. 8 
2 πᾶσα δ᾽ ἐπιξςήμη ζητεῖ τινὰς ἀρχὰς καὶ αἰτίας περὶ 

ἕχαςον τῶν ὑφ᾽ αὑτὴν ἐπιξητῶν, οἷον ἰατρικὴ καὶ γυμναςικὴ 
χαὶ τῶν λοιπῶν ἑχάστη τῶν ποιητικῶν χαὶ μαϑηματικῶν. 100έα 

ἑχάξη γὰρ τότων περιγραψαμένη τι γένος αὑτῇ περὶ τοῦτο 

πραγματεύεται ὡς ὑπάρχον χαὶ ὄν, ἐχ ἧ δὲ ὄν, ἀλλ᾽ ἑτέρα 
τις αὕτη παρὰ ταύτας τὰς ἐπιξήμας ἐςὶν ἐπιξήμη. τῶν δὲ 

λεχϑεισῶν ἐπιστημῶν ἑχάστη λαβοῦσά πως τὸ τί ἐστιν ἐν ὅ 

ἑχάστῳ γένει πειρᾶται δειχνύναι τὰ λοιπὰ μαλαχώτερον ἢ 
ἀχριβέστερον. λαμβάνουσι δὲ τὸ τί ἐστιν αἱ μὲν διὰ τῆς 

αἰσϑήσεως αἱ δ᾽ ὑποτιϑέμεναι" διὸ καὶ δῆλον ἐκ τῆς τοιαύ- 

της ἐπαγωγῆς ὅτι τῆς οὐσίας χαὶ τοῦ τί ἐξιν ἐκ ἔςξιν ἀπό- 

δειξις. ἐπεὶ δ᾽ ἔστι τις ἡ περὶ φύσεως ἐπιξτήμη, δῆλον ὅτι 10 

χαὶ πραχτιχῆς ἑτέρα χαὶ ποιητικῆς ἔξαι. ποιητικῆς μὲν γὰρ 

ἐν τῷ ποιοῦντι χαὶ οὐ τῷ ποιουμένῳ τῆς κινήσεως ἡ ἀρχή, 
καὶ τᾶτ᾽ ἐςὶν εἴτε τέχνη τις εἴτ᾽ ἄλλη τις δύναμις. ὁμοίως 
δὲ χαὶ τῆς πραχτιχῆς ὁχ ἐν τῷ πραχτῷ, μᾶλλον δ᾽ ἐν τοῖς 
πράττουσιν ἡ κίνησις. ἡ δὲ τοῦ φυσιχοῦ περὶ τὰ ἔχοντ᾽ ἐν 15 

ἑαυτοῖς χινήσεως ἀρχήν ἔςιν. ὅτι μὲν τοίνυν ὅτε πραχτιχὴν 
ὅτε ποιητιχὴν ἀλλὰ ϑεωρητιχὴν ἀναγκαῖον εἶναι τὴν φυσι- 

κὴν ἐπιστήμην, δῆλον ἐχ τούτων᾽ εἰς ἕν γάρ τι τούτων τῶν 

γενῶν ἀνάγκη πίπτειν αὐτήν. ἐπεὶ δὲ τὸ τί ἐςιν ἀναγκαῖον 
ἑχάςη πὼς τῶν ἐπιςημῶν εἰδέναι καὶ τότῳ χρῆσϑαι ἀρχῆ, 30 

5. ἐνδέχεται λέγοντα Τα, λέγοντας ἐνδέχεται Α]εκ. [.29. πάντα “4165. 

81. φύσεις Τ΄ [ 32. συναχϑέντων] λεχϑέντων 48. [ καὶ οτὰ 7΄. [ 38. τις 

τοῦτο ΑὉ. 1 34.835. ψεύσεται] ψεύεσϑαι ὦ, ψεύδεται 8. [ 36. αἴτια Εΐ.] 

81. ὑπ᾽ αὐτὴν ΑἸεκ. 

106άα 1. τῶν λοιπῶν οπι ἡ. [ καὶ μαϑ.] ἢ μαϑ. 8, οταὰ α.} 2. αὐτὴ 

ΑἀὐΡὴ͵ αὐτῇ α. Ϊ 1. τῆς οτα 4. | 12. οὐ] ἐν Τ' [ 14. καὶ ἐπὶ τῆς Τα8. | 

ἐν αὐτοῖς τοῖς 1΄. [ 16. αὑτοῖς Εἰ. [ 19. αὐτὴν οπὰ .46. 
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δεῖ μὴ λανϑάνειν πῶς ὁριστέον τῷ φυσιχῷ χαὶ πῶς ὁ τῆς 
ὀσίας λόγος ληπτέος, πότερον ὡς τὸ σιμὸν ἢ μᾶλλον ὡς τὸ 
κοῖλον. τούτων γὰρ ὁ μὲν τοῦ σιμᾷξ λόγος μετὰ τῆς ὕλης 2:6 
λέγεται τῆς τῇ πράγματος, ὁ δὲ τῇ κοίλε χωρὶς τῆς ὕλης" 

25 ἡ γὰρ σιμότης ἐν ῥινὶ γίγνεται, διὸ χαὶ ὁ λόγος αὐτῆς μετὰ 
ταύτης ϑεωρεῖται" τὸ σιμὸν γάρ ἐςι ῥὶς χοίλη. φανερὸν ὃν 

ὅτι καὶ σαρχὸς χαὶ ὀφϑαλμδ καὶ τῶν λοιπῶν μορίων μετὰ 
τῆς ὕλης ἀεὶ τὸν λόγον ἀποδοτέον. ἐπεὶ δ᾽ ἔςι τις ἐπιξςήμη 

τῇ ὄντος ἧἣ ὃν χαὶ χωριστόν, σχεπτέον πότερόν ποτε τῇ φυ- 
80 σιχῇ τὴν αὐτὴν ϑετέον ταύτην εἶναι ἢ μᾶλλον ἑτέραν. ἡ 

μὲν οὖν φυσιχὴ περὶ τὰ χινήσεως ἔχοντ᾽ ἀρχὴν ἐν αὑτοῖς 
ἐςίν, ἡ δὲ μαϑηματιχὴ ϑεωρητικὴ μὲν καὶ περὶ μένοντώ τις 

αὕτη, ἀλλ᾽ ὁ χωριςά. περὶ τὸ χωριξὸν ἄρα ὃν χαὶ τὸ ἀχί- 
γήητον ἑτέρα τότων ἀμφοτέρων τῶν ἐπιξςημῶν ἐςί τις, εἴπερ 

86 ὑπάρχει τις οὐσία τοιαύτη, λέγω δὲ χωριςὴ καὶ ἀκίνητος, 
ὅπερ πειρασόμεϑα δειχνύναι. χαὶ εἴπερ ἔξι τις τοιαύτη φύ- 
σις ἐν τοῖς οὖσιν, ἐνταῦϑ᾽ ὧν εἴη πὸ χαὶ τὸ ϑεῖον, χαὶ αὕτη 

10064ὺ ἄν εἴη πρώτη χαὶ κυριωτάτη ἀρχή. δῆλον τοίνυν ὅτι τρία 

γένη τῶν ϑεωρητιχῶν ἐπιστημῶν ἐστί, φυσιχή, μαϑηματική, 

᾿ϑεολογιχή. βέλτιξον μὲν οὖν τὸ τῶν ϑεωρητιχῶν ἐπιςημῶν 
γένος, τότων δ᾽ αὐτῶν ἡ τελευταία λεχϑεῖσα" περὶ τὸ τι- 

ὅ μιώτατον γάρ ἐςξι τῶν ὄντων, βελτίων δὲ χαὶ χείρων ἑχάςξη 
λέγεται κατὰ τὸ οἰκεῖον ἐπιξητόν. ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις πό- 
τερόν ποτε τὴν τῇ ὄντος ἧ ὃν ἐπιστήμην καϑόλε δεῖ ϑεῖναι ἢ 
οὔ. τῶν μὲν γὰρ μαϑηματικῶν ἑχάξη περὶ ἕν τι γένος ἀφω- 
ρισμένον ἐςίν, ἡ δὲ χαϑόλου χοινὴ περὶ πάντων. εἰ μὲν οὖν 

10 αἱ φυσιχαὶ οὐσίαι πρῶται τῶν ὄντων εἰσί, κῶν ἡ φυσικὴ 

πρώτη τῶν ἐπιξημῶν εἴη" εἰ δ᾽ ἔξιν ἑτέρα φύσις χαὶ οὐσία 
χωριστὴ καὶ ἀχίνητος, ἑτέραν ἀνάγκη καὶ τὴν ἐπιστήμην 32 7 
αὐτῆς εἶναι χαὶ προτέραν τῆς φυσιχῆς χαὶ χαϑόλου τῷ 

προτέραν. 

8 ἸΪπεὶ δὲ τὸ ἁπλῶς ὃν χατὰ πλείους λέγεται τρόπους, 

ὧν εἷς ἐςξὶν ὁ χατὰ. συμβεβηκὸς λεγόμενος, σχεπτέον πρῶ- 

26. ϑεωρεῖται] εἴρηται ΕἼ,, ἀϊείξαν ἡ. 1 80. εἶναι ταύτην ΕἸ Τα. [ 32. 

μὲν ὄντα Τ᾽} 58. τὸ ροϑὲ καὶ οἵ Αδᾳ5. 1 834. τις οτὰ 41. 86. ἔστι οπα Τ'. 

1004) 1. ἂν οπι 4ὅ. [ εἴη] ἴοτι. εἴη ἦ ς. ΑΙοχ. 3. μὲν οἵὰ (46, ἐπι- 

στημῶν οχὰ Εἰ. [ 4.5. κυριώτατον 41, τιμιώτερον α8. 1 1. ϑεῖναι δεῖ Τ-5, δεῖ 

ὅτα α. 8. μὲν οπὰ “1ὅ.] 9. δὲ οπι 6. 10. καὶ γρ Εἰ. 18. τῷ οπι «1648. 
Ι οὲ μηϊυογϑαϊἑ ῥὑγὶοῦ ἃ. ᾿ 15. ὃν οἷὰ 7. [ πλείους εἶναι λέγεται Αδὲ, 1 16. 

ἐστὶν ὃ οτὰ 48. [ συμβεβηκὸς εἶναι λεγόμενος 4158. 
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ν 6 " Ω Ἀ ς τ ) ᾿ -“- 

τον περὶ τοῦ ὅτως ὄντος. ὃτι μὲν ὃν ὀδεμία τῶν παραδεδο- 
΄ - ΄ Χ Ὰ ΄ - 

μένων ἐπιςημῶν πραγματεύεται περὶ τὸ συμβεβηχός, δῆ- 
᾽ Ἂν ω ΄, ω - λον" ὅτε γὰρ οἰχοδομιχὴ σχοπεῖ τὸ συμβησόμενον τοῖς τῇ 

᾿ ΜῈ ᾿ - Χ ) ᾽ " , οἰκίᾳ χρησομένοις, οἷον εἰ λυπηρῶς ἢ τοὐναντίον οἰχήσουσιν, 20 
᾿ « ᾿ ) ) Ν ν 

οὔϑ᾽ ὑφαντικὴ ὅτε σχυτοτομικὴ ἔτε ὀψοποιιχή. τὸ δὲ καϑ᾽ 
αὑτὴν ἴδιον ἑχάξη τότων σχοπεῖ τῶν ἐπιςτημῶν μόνον" τὅτο 

᾿ " - ΄, }] ᾿ 5 ΄ ᾿ 

δ᾽ ἐςὶ τὸ οἰχεῖον τέλος. ἐδὲ μεσικὸν χαὶ γραμματικόν, ὁδὲ 
᾿Ὶ “ Ω λ Ι] 7 

τὸν ὄντα μιϑσιχὸν ὅτι γενόμενος γραμματιχὸς τὰ ἀμφότερα 
ἅμα ἔσται, πρότερον οὐχ ὦν, ὃ δὲ μὴ ἀεὶ ὃν ἔςιν, ἐγένετο "Ὁ 
τῦτο, ὥσϑ᾽ ἅμα μϑσιχὸς ἐγένετο χαὶ γραμματιχός, τὅτο [δὲ] 

, - τὦ - ς , 9 ἘΞ ᾿ -μ ᾿ 
οὐδεμία ζητεῖ τῶν ὁμολογουμένως οὐσῶν ἐπιςημῶν πλὴν ἡ 

σοφιστιχή" περὶ τὸ συμβεβηκὸς γὰρ αὕτη μόνη πραγμα- 
Δ ν , ᾽ - 9 ΄ Ν 

τεύεται, διὸ Π]λάτων οὐ καχῶς εἴρηκε φήσας τὸν σοφιστὴν 
Ἣ Ἃ , { ν 2 ΄ , ὩΣ 

περὶ τὸ μὴ ὃν διατρίβειν. ὅτι δ᾽ ὁδ᾽ ἐνδεχόμενόν ἐςιν εἶναι 80 
τῇ συμβεβηχότος ἐπιξήμην, φανερὸν ἔξαι πειραϑεῖσιν ἰδεῖν 

ἢ Ν λ - ͵ὔ -τ ᾿ 

τί ποτ᾽ ἐστὶ τὸ συμβεβηχός. πᾶν δή φαμὲν εἶναι τὸ μὲν 

ἀεὶ χαὶ ἐξ ἀνάγκης (ἀνάγκης δ᾽ ὁ τῆς χατὰ τὸ βίαιον λε- 

γομένης, ἀλλ᾽ ἡ χρώμεϑα ἐν τοῖς χατὰ τὰς ἀποδείξεις), 
Ἁ ) « 2) ΑΝ λ Α Ἁ ) " 3 «ς ΟΥ̓ Ἁ Α ΕΒ ) ᾽ Ν Ν τ 

το δ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, τὸ δ᾽ 6ὅϑ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὃτ᾽ αξὶ χαὶ 3 

ἐξ ἀνάγχης ἀλλ᾽ ὅπως ἔτυχεν" οἷον ἐπὶ κυνὶ γένοιτ᾽ ἂν ψῦ- 
) Ὰ Ε " ) « ὯΥ, ἰς τ - ) , » ) ς Ν } 

χος, ἀλλὰ τοῦτ οὐϑ᾽ ὡς ἀεὶ χαὶ ἐξ ἀνάγχης θ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ 

πολὺ γίγνεται, συμβαίη δέ ποτ᾽ ἄν. ἔςι δὴ τὸ συμβεβη- 100δα 
, ο " ͵ ) τος ᾿ ᾽ - γκ ᾿ 

χὸς ὃ γίγνεται μέν, ἐκ ἀεὶ δ᾽ ὁδ᾽ ἐξ ἀνάγκης ὁδ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ 
΄, , ᾿ Ἴ . ᾿ ΠῚ ΄, ΠῚ ΄, . ) 

φοϑπολύ. τί μὲν ὃν ἐξὶ τὸ συμβεβηχός, εἴρηται, διότι δ᾽ οὐχ 
Ξ ΄, - 7 - ΄, Ν - “-» 
ἔξςιν ἐπιςτήμη τῷ τοιότϑ, δῆλον" ἐπιςξήμη μὲν γὰρ πᾶσα τῇ 

ψ, ὡς " Ὰ ς Ὶ . ᾿Ὶ ΄ Ν . ᾿ ᾿ 

ἀξὶ ὄντος ἡ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, τὸ δὲ συμβθεβηχὸς ἐν ὀδετέρῳ ὃ 
᾿ “ ν - ᾿ 2 , “ἃ 

τούτων ἐστίν. ὃτι δὲ τοῦ κατὰ συμβεθηχὸς ὄντος οὐχ εἰσὶν 
αἰτίαι χαὶ ἀρχαὶ τοιαῦται οἱαίπερ τὸ χαϑ' αὑτὸ ὄντος, δῆ- 

"7 ) “ γ «. ᾽ ΄ ᾿ ΄ Ζ λον" ἔσταν γὰρ ἅπαντ᾽ ἐξ ἀνάγχης. εἰ γὰρ τόδε μέν ἐστι 
- " “(ιν - τῷ "7 ᾽ 

τῦδε ὄντος, τόδε δὲ τϑδε, τᾶτο δὲ μὴ ὅπως ἔτυχεν ἀλλ᾽ ἐξ 

11. οὕτως] ὄντως ΕἸΤΤΕΌΜΙ. [ 20. χρησαμένοις α.] εἰ] ἢ Ε.] “1. ὄψο- 

ποιητική ΤΑ α8.. 1 532. ἑχάστῃ 6. 1 28. οὐδὲ ἣ μουσικὸν καὶ γραμματι- 

κὸν Τίαβ, οτὰ ΑΙοχ. νοὶ οπιτίοπάα νἱἀθηίαν 6556, γϑὶ βου δοπάιϊιπη οὐδὲ εἰ 

μ"- κο γ.} 24..25. ἅμα ἔσταν τὰ ἀμφότερα ΕἼΤα8.} 25. ὃν Τ΄ ] μὴ] ὃν Τ'] 

ἐγίγνετο Τ᾽ Α͂ῤς, ροϑὲ ἐγίγνετο οοἴοπ 6. [ 26. ἐγίγνετο Τ΄ 4. 1] μοεῖ γραμμια-- 

τικός Ῥιιποίπιπη ἐαβοῦ, ριυιποίπτη εἰ δὲ οὶ ΑἸοὸχ ρ. 681, 20. [ 29. τὴν σοφι- 

στικὴν Τ΄] 30. οὐδ᾽] οὐκ ΕἸ. 32. δή οπι α8. 38. τὸ οχὰχ 48. τὸ βίαιον] 

βίαν 415 ΑἸεχ. [ 35. οὔϑ᾽] οὐδὲ 46. ] 31. καὶ «44 ΕἸ ΑΙοχ. [ ὡς οπι ΕΤ' 

Ἰθῦδα 1. συμβαίνει 1. 1 2. δ᾽ οἵὰ Τ᾽ 42.480. [ 5. ἐν οτὰ 44. 9. τόδε 
δὲ τοῦδε οπι ἢ. 
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: , ᾽ ΄, " Νὰ ΖΦ’ ἂ ., ἧς » -“ “ 10 ἀνάγχης, ἐξ ἀνάγχης ἔξαι καὶ ὁ τῦτ᾽ ἣν αἴτιον ἕως τῇ τε- 
λευταία λεγομένου αἰτιατβ' τῶτο δ᾽ ἠν χατὰ συμβεβηχός. 

" " Ν ΄ ΕΣ ν 

ὥστ᾽ ἐξ ἀνάγχης ἅπαντ᾽ ἔσται, χαὶ τὸ ὁποτέρως ἔτυχε καὶ 
λ ΄ , Ν λ - - 

τὸ ἐνδέχεσϑαι καὶ γίγνεσϑαι χαὶ μὴ παντελῶς ἐχ τῶν γι- 
΄ - Ἅ ᾿ ν 7. ΤᾺ »: ᾿ 

γνομένων ἀναιρεῖται. χἀν μὴ ὃν δὲ ἀλλὰ γιγνόμενον τὸ 
- - ΄ - λ - 

15 αἴτιον ὑποτεϑῆῇ, ταῦτα συμβήσεται" πᾶν γὰρ ἐξ ἀνάγκης 
᾿ " Ε) Ἅ ᾽ 

γενήσεται. ἡ γὰρ αὔριον ἔχλειιννγις γενήσεται ἂν τόδε γέ- 
“- ν Ἃ “ ΄ Ν - ), δ “ὰΒ 

γηται, τοῦτο δ᾽ ὧν ἕτερον τι, καὶ τῦτ᾽ ἂν ἄλλο" χαὶ τὅτον 
᾿ ΄ ζωχῶ, -» - Ἶ 

δὴ τὸν τρόπον ἀπὸ πεπερασμένϑ χρόνο τῇ ἀπὸ τῷ νῦν μέχοι 
αὔριον ἀφαιρϑμένθ χρόνϑ ἥξει ποτὲ εἰς τὸ ὑπάρχον. ὥστ᾽ 

- “ - ΄ κ ) - 

20 ἐπεὶ τᾶτ᾿ ἐςίν, ἅπαντ᾽ ἐξ ἀνάγκης τὰ μετὰ τῦὅτο γενήσεται, 
“ ΄ αὐλὼν ΑΝ , " χ Σ ᾿ Η ΝῚ ᾿ 
ὥὡςε πάντα ἐξ ἀνάγκης γίγνεσϑαι. τὸ δ᾽ ὡς ἀληϑὲς ὃν χαὶ 

᾿ ᾿ - Ξ 
μὴ κατὰ συμβεβηχὸς τὸ μέν ἐστιν ἐν συμπλοχῇ τῆς δια- 

Ν ΄ ν Α Χ δρυων Ἁ - 

γοίας καὶ πάϑος ἐν ταύτῃ" διὸ περὶ μὲν τὸ ὅτως ὃν οὐ ζη- 
- ν λ Ὡ- λ Ν ΄ ᾽ 

τῦνται αἱ ἀρχαί, περὶ δὲ τὸ ἔξω ὃν χαὶ χωριςόν" τὸ δ᾽ ὁχ 
᾽ Ἔ ) ΓῚ Ὡδ}) , ῃ ᾿ λιν: , 

25 ἀναγκαῖον ἀλλ᾽ ἀόριστον, λέγω δὲ τὸ κατὰ συμβεβηκός" 
- ᾿ ᾽ Χ Ἵ λ ᾿ ς 

τὸ τοιότϑ δ᾽ ἄτακτα καὶ ἄπειρα τὰ αἴτια. τὸ δὲ ἕνεκά τὸ 
- » Χ Ά ᾿ ΄ 

ἐν τοῖς φύσει γιγνομένοις ἢ ἀπὸ διανοίας ἐστίν. τύχη δ᾽ 529 
Ἴ , ᾿ 7, 7, ᾿ 

ἐςὶν ὅταν τι τότων γένηται χατὰ συμβεβηκός. ὥσπερ γὰρ 
Ἰ  τῇ ᾿ . ) ἌΜΝΝ ᾿ . Ἷ , “ 

χαὶ ὃν ἐεν τὸ μὲν χαϑ' αὑτὸ τὸ δὲ κατα συμβεβηκός, ϑὅτω 
» , ν " λ Ἁ ἼΞ, 

80 χαὶ αἴτιον. ἡ τύχη δ᾽ αἴτιον χατὰ συμβεβηκὸς ἐν τοῖς κατὰ 
ῃ ων ξ ᾿, ΡΝ ν Α 

προαίρεσιν τῶν ἕνεχά τὸ γιγνομένοις. διὸ περὶ ταὐτὸ τύχη 
Χ , Χ ᾿ , Χ 

χαὶ διάνοια" προαίρεσις γὰρ ὁ χωρὶς διανοίας. τὰ δ᾽ αἴτια 
᾽ Ξ- ,ὕ ᾽ ᾿ ΄ Χ ͵ 

ἀόριξα ἀφ᾽ ὧν ἂν γένοιτο τὰ ἀπὸ τύχης" διὸ ἄδηλος ἀν- 

ϑρωπίνῳ λογισμῷ καὶ αἴτιον χατὰ συμβεβθηχός, ἁπλῶς δ᾽ 
᾽ , ᾿ ᾿ Α , κ᾿ ΨΥ ᾿ ᾿ δι Ε- 

85 οὐϑενός. ἀγαϑὴ δὲ τύχη χαὶ χαχὴ ὅταν ἀγαϑὸν ἡ φαῦλον 
[-- Ἂ. ᾽, Ψ , 1066) ἀποβῆ" εὐτυχία δὲ καὶ δυστυχία περὶ μέγεϑος τούτων. 

ἐπεὶ δ᾽ οὐϑὲν χατὰ συμβεβηχὸς πρότερον τῶν χαϑ' αὑτό, 

10. ὡς Τ᾽ 47. | 10.11. λεγομένου τελευταίου α8. | Ἅ- αἰτιατοῦ εἴδους ἰοτι. 

ΔΙον. | 12. ἁπαντές τὲ χαὶ 1. | ὁπότερ᾽ “4. | 18. τὸ οὐχ Τ'. | γενέσϑαν 

Ε.} 14. δὲ οτὰ Εἰ. ἀλλὰ καὶ γιγν. α8..} 15. ταὐτὰ Αδὲ, ἴοτι. σϑεῖο. | γὰρ 

τὸ ἐξ α8. 16. ἡ] εἰ ΕἼΤα5. ] τοδὶ Τ΄ 1] 18. τοῦ ἀπὸ -- 19. χρόνου οπὶ 
- ᾿ 5. , ΕΣ » 

Αε. 1 τοῦ ροεὶ ἀπὸ οτὰ 8. [ 21. πάντα οπὶ “4. [ ἀληϑὲς Αϑὲ, ἀληϑῶς 

αϑοῦ. 1] 22. ((ἣἢ οὐὰ Εἰ, νεῖ βουβοπάσθμι τὸ ρτὸ μὴ, ν6] ροϑὲ μὴ δἀάοπάπτω 
Ἢ " ἥξω ᾧ Ε Ἢ . 74 «Δ ΕΣ ΒῚ ΕΟ ᾿ 

καὶ τὸ. [ τῆς οἵαὰ Α41ὅ. ] 525. ροβὲ κατὰ «44 ὡς ἐπ᾽ ἔλαττον 48. [ 26. τὸ 

δὲ -- 30. καὲὶ αἴτιον. Ῥιγ5. ΠΠ, δ. Ρ. 196 021 --- 25. 28. γένηται τούτων 

Αι. ] 30. ἣ τύχη -- 85. οὐϑενός. Ῥιγ5. Ρ.- 1Ι9τὦ ὅ---14. [ 30. δ᾽ αὐτίω 

Ε.] 81. ταυτὰ Εἰ. [ 33. ἂν οπι 7. τὸ Α1δα8. [ 84. χαὶ τὸ αἴτιον Τ'. ] 

85. ἀγαϑὴ --- ὅ1. τούτων. ῬΊ"γ5. Ρ. 1914 25 --ῶτ. [ δὲ οτὰ “4768. 

1005} 1. εὐτυχία] ἀτυχία Τ΄ 5.8. 2. ἐπεὶ --- 4. φύσις. ΡΠιγ5. ἢ, 6. 

Ρ: 1986 --- ᾿ ἔ. 
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δ᾽ ἄρ᾽ αἴτια. εἰ ἄρα τύχη ἢ τὸ αὐτόματον αἴτιον τῇ ὀρα- 
γοῦ, πρότερον νοῦς αἴτιον καὶ φύσις. 

9 Ἔνι δὲ τὸ μὲν ἐνεργείᾳ μόνον, τὸ δὲ δυνάμει, τὸ δὲ δ 
δυνάμει χαὶ ἐνεργείῳ, τὸ μὲν ὄν, τὸ δὲ ποσόν, τὸ δὲ τῶν 
λοιπῶν. ἐκ ἔςι δὲ χίνησις παρὰ τὰ πράγματα" μεταβάλ- 
λει γὰρ ἀεὶ κατὰ τὰς τοῦ ὄντος χατηγορίας. κοινὸν δ᾽ ἐπὶ 
τούτων οὐϑέν ἐςιν, ὃ ὀδ᾽ ἐν μιῷ κατηγορίᾳ. ἕχαςον δὲ διχῶς 
ὑπάρχει πᾶσιν, οἷον τὸ τόδε᾽ τὸ μὲν γὰρ μορφὴ αὐτᾶ, τὸ 10 
δὲ ςέρησις" χαὶ κατὰ τὸ ποιὸν τὸ μὲν λευχὸν τὸ δὲ μέλαν, 

χαὶ χατὰ τὸ ποσὸν τὸ μὲν τέλειον τὸ δ᾽ ἀτελές, χαὶ χατὰ 
φορὼν τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ χάτω, 1 κοῦφον χαὶ βαρύ. ὥςε 
κινήσεως χαὶ μεταβολῆς τοσαῦτ᾽ εἴδη ὅσα τῇ ὄντος. διηρη- 

μένα δὲ χαϑ' ἕχαξον γένος τὸ μὲν δυνάμιει τϑ δ᾽ ἐντελεχείᾳ, 1 
τὴν τοῦ δυνάμει, ἣ τοιϑτόν ἐςιν, ἐνέργειαν λέγω κίνησιν. ὅτι 
δ᾽ ἀληϑῆ λέγομεν, ἐνϑένδε δῆλον. ὅταν γὰρ τὸ οἰχοδομητόν, 

ἡϑοΐ τοιδτον αὐτὸ λέγομεν εἶναι, ἐνεργείᾳ ἢ, οἰκοδομεῖται, χαὶ 
ἔτι τᾶτο οἰκοδόμησις. ὁμοίως μάϑησις, ἰάτρευσις χαὶ χύλι- 

σις, βάδισις, ἅλσις, γήρανσις, ἅδρυνσις. συμβαίνει δὲ χι- 30 
γεῖσϑαι ὅταν ἡ ἐντελέχεια ἡ αὕτη καὶ οὔτε πρότερον οὔϑ᾽ 
ὕςερον. ἡ δὴ τῇ δυνάμει ὄντος ἐντελέχεια, ὅταν ἐντελεχείᾳ ὃν 
ἐνεργῇ ἢ αὐτὸ ἢ ἄλλο ἡ κινητόν, κίνησίς ἐςιν. λέγω δὲ τὸ ἢ 
ὧδε. ἔςι γὰρ ὁ χαλχὸς δυνάμει ἀνδριάς" ἀλλ᾽ ὅμως ὁχ ἡ τοῦ 
χαλκξ ἐντελέχεια, ἧ χαλχός, κίνησίς ἐςξιν. οὐ γὰρ ταὐτὸν 25 
χαλκῷ εἶναι χαὶ δυνάμει τινί, ἐπεὶ εἰ ταὐτὸν ἦν ἁπλῶς 
κατὰ τὸν λόγον, ἦν ἂν ἡ τὸ χαλχᾷ ἐντελέχεια κίνησίς τις: 

8. ἤ καὶ τὸ Αὅα8. ] 4. αἴτιος ΕΤΑ. [5. ἔστι δὲ --- 1. λοιπῶν ῬΊ!γ5. 

ΠΠ, 1. Ρ. 20οὐ 26 --- 28. 5. τὸ δὲ δυνάμει οτὰ “41 εἰ Φ, 5οα εἴ, δἴπιρ!. δα 

Ῥμ. 1.1. τ. οὐκ --- 20. ἄδρυνσις ῬΙγβ. Ρ. 200 32 τοῖα 19. [ 1. δὲ] 
δέ τις Εἰ, δέ τι Τ᾿ 1.9. ὃ «4 ΕΙ ΤΦ, οτὰ ἑαβοῦ. 1 10. τὸ οτὰ α8. [ τόνδε 

Ἴ] μορφὴ] ἕξις Τ' | 18. ἢ τὸ μὲν χοῦφον ΤΦαΞ. | καὶ] τὸ δὲ ΕἼΤΦας, 

ἀπὲ 1. 15. τοῦ μὲν] τὸ μὲν 48, οτὰ 41. Ι τὸ δὲ α8. 16. τὴν τοῦ] τοῦτο 

4 ὅτι π- τ. δῆλον οτὰ 7. [ 18. ἡ τοιοῦτον αὐτὸ λέγομεν εἶναι, ἐνερ-- 

γείᾳ ἡ, οἶκ. 5ονῖροῖ 6 ᾧ, ἢ τοιοῦτον, αὐτὸ λέγομεν εἶναι ἐνεργείᾳ ἡ οἷχ. 

αϑοὺ, ἡἣ πἰγοψαθ ἰοοο μαθεῖν ἡ. [ 19. ἔστι τὸ τοῦτο Πὶ. [ καὶ κύλισις οτὰ 

ΕΤ.} 520. βάδισις οἵα αδῷ. γήρανσις] τρλλθι σεείρροιδις ΠῚ Ι 20. συμι-- 

βαίνει -- 22. ὕστερον ῬΙιγ5. Ρ. 201ὖ 6. 1. [.21. ἢ ἐντελέχεια ἢ αὕτη Φ, 

ἢ ἐντελέχεια (ἐντελεχεία α) ἢ αὐτή αϑοῦ, οὐγη αὐ τι8 ἴρ86 ζμογὶΐ ἱ, οἵ. " 55.] 

22. ἡ δὴ --- ν. τἸοσθα 26. εἶναν ῬΙγ5. Ρ. 2014 21-- 2026 8. [ 22. ἡ δὴ] 
ἤδη ΤΑ, ἢ δὲ ἰα εἱ Φ. | ἐντελέχεια. ααᾷ ἐα8, εἴ. ὃ 533, οὐὰιὶ οὗ εἰ Φ. [.28. ἢ 

αὐτὸ --- κινητόν] οὐχ ἡἣ αὐτὸ αλλ᾽ ἡ κινητὸν ΕἸ ΤΊΦΙ εἰ γρ ϑδῖταρ!. [ἡ κένη- 

σίς ΕΤ. 1 “4. ἡ] ἡ ἡ 8.} 26. ροϑβὲ τινί αἀα κινητῷ Φ.] 21. ἀπ: καὶ κατὼ ἐΦ. 

Ατιβίοί. τηθΐῖαρῃ. δἀ. Βοπῖίς ὟοἹ. 1. 14 
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οὐκ ἔτι δὲ ταὐτό. δῆλον δ᾽ ἐπὶ τῶν ἐναντίων" τὸ μὲν γὰρ 
δύνασϑαι ὑγιαίνειν καὶ δύνασϑαι κάμνειν ὁ ταὐτόν (χαὶ γὰρ 

80 ἄν τὸ ὑγιαίνειν χαὶ τὸ κάμνειν ταὐτὸν ἢν), τὸ δ᾽ ὑποχείμε- 
γον χαὶ ὑγιαῖνον καὶ νοσοῦν, εἴϑ᾽ ὑγρότης εἰϑ᾽ αἷμα, ταὐτὸ 
καὶ ἕν. ἐπεὶ δ᾽ οὐ ταὐτόν, ὥσπερ οὐδὲ χρῶμα ταὐτὸν καὶ 
ὁρατόν, ἡ τῇ δυνατῇ ἡ δυνατὸν ἐντελέχεια κίνησίς ἐξιν. ὅτι 
μὲν οὖν ἐεὶν αὕτη, χαὶ ὅτι συμβαίνει τότε κινεῖσϑαι ὅταν 

85 ἡ ἐντελέχεια ἢ αὕτη, καὶ οὔτε πρότερον ὄϑ᾽ ὕςξερον, δῆλον. 
106θα ἐνδέχεται γὰρ ἕχαξον ὁτὲ μὲν ἐνεργεῖν ὁτὲ δὲ μή, οἷον τὸ 

οἰχοδομητὸν ἢ οἰχοδομητόν, καὶ ἡ τϑ οἰκοδομήτθ ἐνέργεια ἡ 

οἰχοδομητόν, οἰκοδόμησίς ἐςιν. ἢ γὰρ τότϑ ἐξὶν ἡ οἰκοδόμη- 

σις ἡ ἐνέργεια 1) οἰκία. ἀλλ᾽ ὅταν οἰκία ἢ, ὀκέτι οἰχοδομη- 

5 τὸν ἔσται" οἰχοδομεῖται δὲ τὸ οἰκοδομητόν. ἀνάγκη ἄρα 
οἰχοδόμησιν τὴν ἐνέργειαν εἶναι, ἡ δ᾽ οἰκοδόμησις κίνησίς τις. 

ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων κινήσεων. ὅτι δὲ χα- 

λῶς εἴρηται, δῆλον ἐξ ὧν οἱ ἄλλοι λέγδσι περὶ αὐτῆς, καὶ 381 

ἐχ τοῦ μὴ ῥῴδιον εἶναι διορίσαι ἄλλως αὐτήν. ὅτε γὰρ ἐν 
10 ἄλλῳ τις γένει δύναιτ᾽ ἂν ϑεῖναι αὐτήν. δῆλον δ᾽ ἐξ ὧν 

᾿λέγεσιν οἱ μὲν ἑτερότητα χαὶ ἀνισότητα χαὶ τὸ μὴ ὄν, ὧν 
ὀϑὲν ἀνάγχη κινεῖσϑαι. ἀλλ᾽ ὁδ᾽ ἡ μεταβολὴ ὅτ᾽ εἰς ταῦτα 
ὄτ᾽ ἐκ τότων μᾶλλον ἢ ἐκ τῶν ἀντιχειμένων. αἴτιον δὲ τοῦ 
εἰς ταῦτα τιϑέναι ὅτι ἀόριστόν τι δοχεῖ εἶναι ἡ κίνησις, τῆς 

15 δ᾽ ἑτέρας συςοιχίας αἱ ἀρχαὶ διὰ τὸ ςερητιχαὶ εἶναι ἀόρι- 
ςοι" ὅτε γὰρ τόδε ὄτε τοιόνδε ὀδεμία αὐτῶν ὅτε τῶν λοι- 
πῶν κατηγοριῶν. τοῦ δὲ δοχεῖν ἀόριστον εἶναι τὴν κίνησιν 
αἴτιον ὅτι οὔτ᾽ εἰς δύναμιν τῶν ὄντων οὔτ᾽ εἰς ἐνέργειαν ἔστι 
ϑεῖναι αὐτήν" οὔτε γὰρ τὸ δυνατὸν ποσὸν εἶναι κινεῖται ἐξ 

20 ἀνάγχης, ὅτε τὸ ἐνεργείᾳ ποσόν, ἥ τὲ χίνησις ἐνέργεια μὲν 
εἶναι δοχεῖ τις, ἀτελὴς δέ" αἴτιον δ᾽ ὅτι ἀτελὲς τὸ δυνατὸν 

29. οὐ οτὰ Τ'΄ | ταὐτὸν ἦν καὶ γῆ τῇ Ι 30. ἂν οὰ 7'. | τὸ ροβὲ καὶ 

οτὰ Εἰ. 831. χαὺ τὸ ὕγ. κ- τὸ γοσ. Φ. καὶ ν.] απὸ ὦ. 1]. 82. οὐ τὸ αὐτό 

Ε,, οὕτω αὐτὸ Τ΄ | 55. ἡ] χαὶ ἡ ΕῚ Ι 34. οὖν 41Φ, γὰρ αδβοὐ. 1 ὅτε 4. 

κινεῖσθαι τότε Τ. | 84. 35. ὅταν ἢ ἐν 'τελέχειαι αὕτή ἘΠΤ: 

1000 α 5. ἣ οἰκοδομητόν οὐὰ Φ. 1 8. ἡ] εἰ Εἰ. ] τούτου οοπῖοοῖ ε ᾧ, 

τοῦτο Ἰαβοὺ. 1 ἔστιν] οἰκία ἐστίν ΕἼΤ. 1 ἢ] ἢ ἡ Τ΄ 1 4. ἢ] ἢ αἀ86, οτὰ 

ΕΤ. 1 ἡ ἐνέργ.] ἐπ αοαϊποανιϊὶ ἀοίιι5 ἡ. 1 ἢ οἰχία οτὰ ΕΤΑ͂Ρ. 1 ὅταν 

ἡ οἷκ. α8. 1} 5. ἔσται] ἔστιν ΦΕΙ, ἴοτι. τϑοῖθ, οπὶ .47ὁ. [ 9. ἄλλως αὐτὴν οἵ 

10. δ᾽ οτὰ 7'. [11. μὲν} μὲν γὰρ «4Ὅα8.} 18. τοιούτων α8.} ἐκ Ῥοξὲ ἢ οτὰ 

ΕἼῚ.] τὸ. συστοιχείας Τ. 16. οὐδὲ μία α.} οὔτε] ὅτι οὐδὲ Φ. [1τ. τὴν 

κίνησιν εἶναι Α4Ὅς. 1 19. τιϑέναι ΕἼ Ταβο. [ μοὶ αὐτήν «44 ἁπλῶς ΦΕΡ' 

21. τις οἵῃὴ 7' 
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οὗ ἐστὶν ἐνέργεια. καὶ διὰ τοῦτο χαλεπὸν αὐτὴν λαβεῖν τί 
ἐξιν" ἢ γὰρ εἰς ςξέρησιν ἀνάγκη ϑεῖναι ἢ εἰς δύναμιν ἢ εἰς 
ἐνέργειαν ἁπλῆν, τότων δ᾽ ὀϑὲν φαίνεται ἐνδεχόμενον. ὥςε 
λείπεται τὸ λεχϑὲν εἶναν καὶ ἐνέργειαν χαὶ μὴ ἐνέργειαν 96 
τὴν εἰρημένην, ἰδεῖν μὲν χαλεπὴν ἐνδεχομένην δ᾽ εἶναι. χαὶ 

ὅτι ἔστιν ἡ κίνησις ἐν τῷ κινητῷ, δῆλον" ἐντελέχεια γάρ 

ἐςι τούτου ὑπὸ τοῦ χινητικῦ. χαὶ ἡ τὸ κινητιχᾶ ἐνέργεια ἐκ 

ἄλλη ἐςίν" δεῖ μὲν γὰρ εἶναι ἐντελέχειαν ἀμφοῖν" χινητι- 
χὸν μὲν γάρ ἐξι τῷ δύνασϑαι, κινδν δὲ τῷ ἐνεργεῖν. ἀλλ᾽ 30 
ἔξιν ἐνεργητικὸν τοῦ κινητῇ, ὥσϑ'᾽ ὁμοίως μία ἡ ἀμφοῖν ἐνέρ- 
γεια, ὥσπερ τὸ αὐτὸ διάστημα ἕν πρὸς δύο καὶ δύο πρὸς 
ἕν, χαὶ τὸ ἄναντες χαὶ τὸ κάταντες, ἀλλὰ τὸ εἶναι ἐχ ἕν. 
ὁμοίως δὲ χαὶ ἐπὶ τῇ χινδντος χαὶ χινϑμένϑ. 

10. Τὸ δ᾽ ἄπειρον ἢ τὸ ἀδύνατον διελϑεῖν τῷ μὴ περυχέ- 35 
πϑὲ αι διιέναι, χαϑάπερ ἡ φωνὴ ἀόρατος, 1 τὸ διέξοδον ἔχον 

ἀτελεύτητον, ἢ ὃ μόλις, ἢ ὃ περυχὸς ἔχειν μὴ ἔχει διέξοδον 

ἢ πέρας" ἔτι προσϑέσει 1) ἀφαιρέσει ἢ ἄμφω. χωριςξὸν μὲν 1006 

δὴ αὐτό τι ὄν, αἰσϑητὸν δ᾽ οὐχ οἷόν τ᾽ εἶναι. εἰ γὰρ μήτε 
μέγεϑός ἐξι μήτε πλῆϑος, ὀσία δ᾽ αὐτὸ τὸ ἄπειρον χαὶ μὴ 
συμβεβηκός, ἀδιαίρετον ἔσται" τὸ γὰρ διαιρετὸν ἢ μέγεϑος 
ἢ πλῆϑος. εἰ δὲ ἀδιαίρετον, οὐχ ἄπειρον, εἰ μὴ καϑάπερ ἡ ὅ 
φωνὴ ἀόρατος. ἀλλ᾽ οὐχ οὕτω λέγεσιν δ᾽ ἡμεῖς ζητϑμεν, 

ἀλλ᾽ ὡς ἀδιέξοδον. ἔτι πῶς ἐνδέχεται χαϑ' αὑτὸ εἶναι 

ἄπειρον, εἰ μὴ καὶ ἀριϑμὸς καὶ μέγεϑος, ὧν πάϑος τὸ ἄπει- 
ρον; ἔτι εἰ χατὰ συμβεβηχός, ὁκ ἄν εἴη ςοιχεῖον τῶν ὄντων 
ἦ ἄπειρον, ὥσπερ οὐδὲ τὸ ἀόρατον τῆς διαλέχτου, καίτοι ἡ 10 

φωνὴ ἀόρατος. χαὶ ὅτι οὐχ ἔςξιν ἐνεργείᾳ εἶναι τὸ ἄπειρον, 

25. τὸ λεχϑὲν --- 56. εἰρημένην} ὃ εἰρημένος τρόπος, ἐνέργειαν μέν τινα 

εἶναι, τοιαύτην δ᾽ ἐνέργειαν οἵαν εἴπαμεν Φ. [ 25. καὶ μὴ ἐνέργειαν οτὰ 41. ] 

μὴ ἴοτε. οπιηιεπάττη. 1 26. καὶ ὅτι --- 84. κινουμένου ῬΉγ5. ΠῚ, 8. Ρ. 2024 

183-21. [ 28. ὑπὸ] καὶ ὑπὸ Φ. [ 30. τῷ --- τῷ] τὸ --- τὸ 48. 81. ἡ «44 

ἘΦ, οτὰ αβοὺ. 1 32. τὸ διάστημια τὸ αὐτὸ Εἰ. [ 35. τὸ δ᾽ -- ὑπ. ἀδιέξο-- 

δον: ῬΆγο. ΠΙ, 4. δ. Ρ. 2044 8 --14. [.85. δ᾽ οτὰ 44ὅ. ] 31. ἔχη 68. 
1060} 1. ἢ κατὰ πρόσϑεσιν ἢ κατὰ διαίρεσιν ἢ ἀμφοτέρως Φ. 2. αἷ- 

σϑητὸν δ᾽ οτὰ Εἰ, ἴοτι. ὁ ᾧ τοοϊρίθπάπμι τῶν αἰσϑητῶν. οἵ, ΟΡ5. ρ. 81.: 

8. ἐστι οτὰ ὁ. [ αὐτὸ ΕἼΤΦ, αὐτοῦ ἐαε}. [ 6. οὐδ᾽} οὔϑ᾽ ΕΤ΄ τ. ἔτι -- 

8.9. ἄπειρον ῬΙιγ5. Ρ. 2044 11 --- 19. 8. καὶ ἀριϑμὸν Φ, εἴη ἀριϑμὸς α8. } 

9. ἔτι --- τ1. ἀόρατος ῬΙιγ5. Ρ- 2044 14--ιτ. [ 10. ἡ] ἢ 47.) ἡ ἄπει- 
ρον} ρτοιιὲ ἐπηιηίίι ραβδὶο ε8ὲ ὦ. 1 τι. καὶ ὅτε -- 21. ἄρτιον ῬΆγϑ. 

Ρ. 2044 20 --- 832. 
14." 
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δῆλον. ἔςαι γὰρ ὁτιδν αὐτῷ ἄπειρον μέρος τὸ λαμβανόμε- 
ΠΣ τὸ γὰρ ἀπείρῳ εἶναι χαὶ ἄπειρον ταὐτό, εἴπερ ὁσία τὸ 
ἄπειρον καὶ μὴ χκαϑ' ὑποκειμένου" ὥστε ᾽ ἀδιαίρετον, ἢ εἰς 
ἄπειρα διαιρετόν, εἰ μεριξόν. πολλὰ δ᾽ εἶναι τὸ αὐτὸ ἀδύ- 
γατον ἄπειρα" ὥσπερ γὰρ ἀέρος ἀὴρ μέρος, οὕτως ἄπειρον 
ἀπείρϑ, εἰ ἔξιν ὁσία καὶ ἀρχή. ἀμέρις ςον ἄρα καὶ ἀδιαίρε- 
του. ἀλλ᾽ ἀδύνατον τὸ ἐντελεχείᾳ ὃν ἄπειρον" ποσὸν γὰρ 
εἶναι ἀνάγκη. χκατὰ συμβεβηχὸς ἄρα ὑπάρχει. ἀλλ᾽ εἰ 
ὅτως, εἴρηται ὅτι οὐχ ἐνδέχεται εἶναι ἀρχὴν ἀλλ᾽ ἐχεῖνο ᾧ 
συμβέβηκε, τὸν ἀέρα ἢ τὸ ἄρτιον. αὕτη μὲν ὃν ἡ ζήτησις 

χαϑόλδ᾽ ὅτι δ᾽ ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς ὁχ ἔςτιν, ἐνθένδε δῆλον. εἰ 
γὰρ σώματος λόγος τὸ ἐπιπέδοις ὡρισμένον, οὐχ εἴη ἀν333 
ἄπειρον σῶμα οὔτ᾽ αἰσϑητὸν οὔτε νοητόν, οὐδ᾽ ἀριϑμὸς ὡς 
κεχωρισμένος καὶ ἄπειρος" ἀριϑμητὸν γὰρ ὁ ἀριϑμὸς ἢ τὸ 
ἔχον ἀριϑμόν. φυσικῶς δὲ ἐκ τῶνδε δῆλον. οὔτε γὰρ σύν- 
ϑέετον οἷόν τ᾽ εἶναι οὔϑ'᾽ ἁπλοῦν. σύνϑετον μὲν γὰρ οὐκ ἔξαι 

σῶμα, ἐπείπερ πεπέρανται τῷ πλήϑει τὰ ςοιχεῖα. δεῖ γὰρ 
ἰσάζειν τἀγαντία χαὶ μὴ εἶναι ἕν αὐτῶν ἄπειρον" εἰ γὰρ 
ὁποσφοῦν λείπεται ἡ ϑατέρου σώματος δύναμις, ρϑαρήσεται 
ὑπὸ τοῦ ἀπείρου τὸ πεπερασμένον. ἕχαςξον δ᾽ ἄπειρον εἶναι 
ἀδύνατον" σῶμα γάρ ἐςι τὸ πάντῃ ἔχον διάξασιν, ἄπειρον 

δὲ τὸ ἀπεράντως διεξηχός, ὥςε τὸ ἄπειρον σῶμα πάντῃ ἔξαι 
ἄπειρον. ὀδὲ ἕν δὲ χαὶ ἁπλᾶν ἐνδέχεται τὸ ἄπειρον εἶναι 
σῶμα, ὅϑ᾽ ὡς λέγεσί τινες παρὰ τὰ ςοιχεῖα ἐξ ὃ γεννῶσι 
ταῦτα (οὐχ ἔστι γὰρ τὸ τοιοῦτο σῶμα παρὰ τὰ ςοιχεῖα" 
ἅπαντα γὰρ ἐξ ὧν ἐςὶ καὶ διαλύεται εἰς ταῦτα, ὁ φαίνεται 

12. ὅτιοῦν ἑαυτοῦ Τα, αὐτοῦ ὁτιοῦν 4. | μέρος τὸ λαμι.} τὸ λαμι. εἶ 

μεριστόν Φ. 1] 18. τῷ γὰρ α8. 1 14. μὴ οπι Τ΄. [ 15. ἀπειρα] ἀεὶ διαιρετὰ 

4. | εἰ] ἢ Ταϑβ. [ εἰ μεριστόν οτι Φ. [ 16. μέρος ἀὴρ ἀέρος ΕἼΤαδ. ] 19. 

εἶ οπὶ Αδῖα5. [ 20. ἐκείνω Τ΄ [ 21. ἀέρα] ἀριϑμιὸν ἴα8. ] 21. αὕτη -- 

22. δῆλον ῬΊ]ιγ5. Ρ. 2044 34 ---ὖ δ, 564 τὰνβανη Ἔρ οπχαΐου. ϑθημ θ ΠΙάσπτα πὸ- 

χαπι. [ 22. δ᾽ οὐδ᾽ ἐν Αδι ] “2. εἰ γὰρ -- 26. ἀριϑμόν ῬΏγ5. Ρ. 204 
ΠῚ ε - - 

5-- 8. 24. οὔτ᾽ ΕἼΓα5ο. Ι 25. δ οἵαὰ Φ. [.26. φυσικῶς -- 86. ταῦτα 

Ῥμγ5. Ρ. 204 10 --- 24. | 26. φυσικὸν Τ΄ 21. τ οτκ 7. ] γὰρ] οὖν Φ. 

ἔσται} ἔνι 41, ἔστι α5. Ι. 28. ἐπείπερ} εἰ ΕἼΤΦ, ἴοτι. τϑοϊριοπάστω, ἐπεὶ εἰ 

α8, 8ὲ φμϊάοηι ἡ. 1 30. ὁποσωοῦν 5ογῖροῖὶ α Φ, ὁτωοῦν Εἱ, φιαπξηιυὶς ἢ, 

ὁπωσοῦν αϑοὖ. [ 38. ὥστε ΕΤΊΦ, ὥστ᾽ εἰ ἀϑοῦ. ] ἐστὶν α8. [ 34. οὐδὲ ἕν 
δὲ ἁπλοῦν Εκ8, οὐδὲ ἕν χαὶ ἁπλοῦν 4, ἁπλοῦν δ᾽ Τ' Ι τὸ οἷα ΕΤ' εἰ 

ΦΕ. 1.35. παρὰ] τὸ παρὰ Φ. 1 86. οὐκ ἔστι --- ν. τθότα 1. ψυχρὸν ῬΆγ5. 

Ρ- 2040 82 --- Ζοδα 1. [ 36. τὸ οπὶ ΕΙΤΦ, ἴονι. σθοῖθ. ] 81. ἅπαν Τ'΄ | ἐξ 

οὗ ἐστὶ καὶ ὧν διαλ. α8. [ ὧν] οὗ ΕἼΤΦ. [ ταυτό Τ᾽, τοῦτο Εἰφ. 
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δὲ τῦτο παρὰ τὰ ἁπλᾶ σώματα), οὐδὲ πῦρ οὐδ᾽ ἄλλο τι Ἰ0θῖα 

τῶν ςοιχείων ὀϑέν. γωρὶς γὰρ τᾶ ἄπειρον εἶναί τε αὐτῶν 
ἀδύνατον τὸ ἅπαν, χἄν ἢ πεπερασμένον, ἢ εἶναι ἢ γίγνε- 

σϑαι ἕν τι αὐτῶν, ὥσπερ Ηράχλειτός φησιν ἅπαντα γί- 
γυδσϑαί ποτὲ πῦρ. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ ἑνός, ὃ ὃ 
ποιδσι παρὰ τὰ ςοιχεῖα οἱ φυσιχοί. πᾶν γὰρ μεταβάλ- 
λει ἐξ ἐναντίε, οἷον ἐκ ϑερμᾶ εἰς ψυχρόν. ἔτι τὸ αἰσϑητὸν 
σῶμα ποῦ, καὶ ὁ αὐτὸς τόπος ὅλου χαὶ μορίου, οἷον τῆς 

γῆς. ὥς εἰ μὲν ὁμιοειδές, ἀκίνητον ἔξαι ἢ ἀεὶ οἰσϑήσεται. 
τῦτο δὲ ἀδύνατον" τί γὰρ μᾶλλον χάτω ἢ ἄνω ἢ ὁπεῦν; 10 
οἷον εἰ βῶλος εἴη, ποῦ αὕτη κινήσεται ἢ μενεῖ; ὁ γὰρ 

οϑάτόπος αὐτῆς τοῦ συγγενᾶς σώματος ἄπειρος. χαϑέξει οὖν 

τὸν ὅλον τόπον; καὶ πῶς; τίς οὖν ἡ μονὴ χαὶ ἡ κίνησις; 
ἢ πανταχῇ μενεῖ; ὁ κινήσεται ἄρα. ἢ πανταχἕ κινήσεται; 
οὐχ ἄρα ςήσεται. εἰ δ᾽ ἀνόμοιον τὸ πᾶν, ἀνόμοιοι χαὶ οἱ 1ὕ 
τόποι, χαὶ πρῶτον μὲν ἐχ ἕν τὸ σῶμα τῷ παντὸς ἀλλ᾽ 
ἢ τῷ ἅπτεσθαι, εἴτα 1 πεπερασμένα ταῦτ᾽ ἔξαι ἢ ἄπειρα 
εἴδει. πεπερασμένα μὲν ὃν ὁχ οἷόν τε" ἔξται γὰρ τὰ μὲν 
ἄπειρα τὰ δ᾽ οὔ, εἰ τὸ πᾶν ἄπειρον, οἷον πῦρ ἢ ὕδωρ" 
φϑορὼ δὲ τὸ τοιὅτον τοῖς ἐναντίοις. εἰ δ᾽ ἄπειρα καὶ ἁπλᾶ, 
χαὶ οἱ τόποι ἄπειροι χαὶ ἔσται ἄπειρα τὰ ςοιχεῖα" εἰ δὲ 

τοῦτ᾽ ἀδύνατον χαὶ οἱ τόποι πεπερασμένοι, χαὶ τὸ πᾶν 
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ἀνάγκη πεπεράνϑαι. ὅλως δ᾽ ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι σῶμα 
ἃ 4 ω ᾽ὔ - “- ᾿ ᾿ Χ ͵ 

χαὶ τόπον τοῖς σώμασιν, εἰ πᾶν σῶμα αἰσϑητὸν ἢ βάρος 

22 σι ἔχει ἢ κθφότητα. ἢ γὰρ ἐπὶ τὸ μέσον ἢ ἄνω οἰσϑήσεται, 
ἀδύνατον δὲ τὸ ἄπειρον ἢ πᾶν ἢ τὸ ἥμισυ ὁποτερονοῦν 
πεπονϑέναι" πῶς γὰρ διελεῖς; ἢ πῶς τοῦ ἀπείρου ἔξαι τὸ 

μὲν χάτω τὸ δ᾽ ἄνω, ἢ ἔσχατον χαὶ μέσον; ἔτι πᾶν σῶμα 

1007 1. παρὰ Αδέας Ψ, περὶ οὗ. [τι οτὰ 415. ] 4. ἕν οτὰ α5. [ 5. ὃ] 

οἷον Φ. [ τ. ἐξ ἐναντίου εἰς ἐναντίον Φ. [ τ. ἔτι τὸ --- 20. ἐναντίοις ῬΈγ5. 

Ρ- 2056 10 --- 25. 9. ροβϑῖ γῆς 446 χαὶ βώλου μιᾶς εἐ Φ, εἴ. ΟΡ 5. Ρ. 82. | 

9.10. αἰσϑήσεται" τοῦ δὲ Τ΄. [ 10. κάτω ] καὶ τὸ Ἴ᾿. 11. οἱ 14. κενηϑήσεται 

αβῷ.} 12. αὐτὴς τοῦ συγγενοῦς} ἴοτι. τοῦ συγγενοῦς αὐτῇ εἶ. 111 Ροϑί 

τόπον Ἰητογγόθαπαϊ 5ἰσητσα ροϑαϊ ὁ (Ὁ, ραποίατα οὗ. ᾿ ἦ αἰττιτηχιια. ΟΠῚ “Ὁ. 

14. ἢ ρυῖις] ἢ α. [ χινήσεται ροβίονί5 οι ΚΤ Αδαρ. 1 τ. τῷ] τὸ αξ. | 

18. ἔν τισι λείπει τὸ εἴδει γρ ΕἸ. [ 19. εἰ] ἢ 6. 1 20. εἰ δ᾽ -- 28. πεπε- 

ρώνϑαι ΡΒγ5. Ῥ. 204 29 -- 82. | “1. τὰ οαὰ α{6. | σ 51. ϑλὼς ἜΞλΘαι 22}: 

ρας τι Ῥἢγ5. ν. δοδὺ 24--φοσατπ.| 

τερογοῦν} ἢ ἅπαν ὅποτερονοῦν ἢ τὸ ἥμισυ ἑκάτερον Φ, 1 ΡῬοϑῖ ἥμισυ αἀά 

ἢ Ἰαβοῦ, οτὰ Εἰ. 1 21. διέλης Ααβ. 1 28. 29. αἰσϑητὸν σῶμα ΕἼ ΤαΒ. 

24. ἢ οπι «4945. Ι. 26. ἢ π. -- ὁπο-- 
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αἰσϑητὸν ἐν τόπῳ, τόπου δὲ εἴδη ἕξ, ἀδύνατον δ᾽ ἐν τῷ 
80 ἀπείρῳ σώματι ταῦτ᾽ εἶναι. ὅλως δ᾽ εἰ ἀδύνατον τόπον 

ἄπειρον εἶναι, καὶ σῶμα ἀδύνατον" τὸ γὰρ ἐν τόπῳ ποῦ, 
τὅτο δὲ σημαίνει ἢ ἄνω 1 χάτω ἢ τῶν λοιπῶν τι, τότων 
δ᾽ ἕκαστον πέρας τι. τὸ δ᾽ ἄπειρον οὐ ταὐτὸν ἐν μεγέϑει 
καὶ χινήσει χαὶ χρόνῳ ὡς μία τις φύσις, ἀλλὰ τὸ ὕςε- 

86 ρὸν λέγεται χατὰ τὸ πρότερον, οἷον κίνησις χατὰ τὸ μέ- 
γεϑος ἐφ᾽ οὗ χινεῖται ἡ ἀλλοιοῦται ἢ αὔξεται, χρόνος δὲ 
διὰ τὴν χίνησιν. 

1. Μεταβάλλει δὲ τὸ μεταβάλλον τὸ μὲν χατὰ συμ- 
1001 ϑεβηχός, ὡς τὸ μεσικὸν βαδίζειν, τὸ δὲ τῷ τότϑ τι μεὲ-335 

ταβάλλειν ἁπλῶς λέγεται μεταβάλλειν, οἷον ὅσα χατὰ 
μέρη" ὑγιάζεται γὰρ τὸ σῶμα, ὅτι ὁ ὀφϑαλμός. ἔςξι δέ 

5 τι ὃ χαϑ' αὑτὸ πρῶτον χινεῖται, χαὶ τὅτ᾽ ἐςὶ τὸ καϑ' αὑτὸ 
κινητόν. ἔςι δέ [τ καὶ ἐπὶ τϑ χινᾶντος ὡσαύτως" κινεῖ γὰρ 

τὸ μὲν χατὰ συμβεβηκὸς τὸ δὲ κατὰ μέρος τὸ δὲ χαϑ'᾽ αὑτό" 
ἔςι δέ τι τὸ χινὸν πρῶτον ἔςι δέ τι τὸ χινόμενον, ἔτι ἐν 
ᾧ χρόνῳ καὶ ἐξ ὃ χαὶ εἰς ὅ. τὰ δ᾽ εἴδη καὶ τὰ πάϑη χαὶ 

10 ὁ τόπος, εἰς ἃ χινοῦνται τὰ κινούμενα, ἀχίνηταά ἐςιν, οἷον 

᾿ ἐπιςήμη χαὶ ϑερμότης" ἔςι δ᾽ ἐχ ἡ ϑερμότης κίνησις ἀλλ᾽ 
ἡ ϑέρμανσις. ἡ δὲ μὴ κατὰ συμβεβηκὸς μεταβολὴ ὃχ ἐν 
ἅπασιν ὑπάρχει, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἐναντίοις χαὶ μεταξὺ καὶ 
ἐν ἀντιφάσει. τούτου δὲ πίστις ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς. μετα- 

415 βάλλει δὲ τὸ μεταβάλλον ἢ ἐξ ὑποκειμένου εἰς ὑποχεί- 
μξνον, ἢ ἐκ ἐξ ὑποχειμένϑ εἰς ἐχ ὑποχείμενον, ἢ ἐξ ὑπο- 
κεβιμένΒ εἰς ὅὃχ ὑποχείμενον, ἢ ὃχ ἐξ ὑποχειμένα εἰς ὑπο- 
χείμενον. λέγω δὲ ὑποχείμενον τὸ καταφάσει δηλούμενον. 

82. δὲ] δὲ δὴ ΕἼΤ, δὴ α.} 88. τὸ δ᾽ -- 81. κίνησιν ῬΊιγ5. ΠῚ, 1. Ρ. 20τὖ 

21 --- 25. [ 84. χρόνω καὶ κινήσει Τ'΄ 1 ἀλλὰ] ἅμα Τ. 

1067}. 1. μεταβάλλει" ---.9. ὃ Ῥ᾿μγ8.. Υ,.1.1Ὁ}. 2244. 21--.85..} .2. ὡς] 

νοῖμξ οἰ ἀϊοΐηιι8 ἱ, οἷον ὅταν λέγωμεν Φ. 1 βαδίζειν ΑὉ. } 5. ὃ καϑ' ] καὶ 

ὃ ΕΤ.}] 6. τι οτὰ ἐῷ.} τ. τὸ μὲν Δα ἐαβ, οὐχ οὐ. τὸ δὲ κατὰ Α δίας, 

τόδε μὲν κ΄ Τί τὸ μὲν κ᾿ οὐ. 8. δέ αἰϊεγαχα. οτὰ Εἰ. [ 8. 9. ἔτι ἐν ᾧ ΕΤΊαΩΦ, 

ἔν τινι οὗ. } 9. χρόνῳ] ἴοτι. ὃ χρόνος οὐπὶ ὃ εἰ Φ, οἴ. ΟΡ 5. Ρ. 82. καὶ δηΐθ 

εἰς οτὰ ὦ. 9. τὼ δ᾽ -- 2. ϑέρμανσις ῬΉγ5. Ρ. 224 11 ---΄1ῦ. [ 9. δ᾽ οτὰ 

Τ. τὰ οαὰ ΕΜ]. 15. ἡ δὲ -- 14. ἐπαγωγῆς ῬΆγϑ5. Ρ. 2240 28---80.. 

14.1δ. μεταβάλλει --- ».- 1068 15 γενέσεως Ῥἢγ5. Ρ. 225 ὦ 2 ---2264.16. 

16. ἢ οὐκ --- 18. δὲ ὑποκείμενον οτὰ «Ὁ. 16. ἢ οὐκ -- ὑποκείμενον ὁτὰ 
(8. | ἢ ἐξ. ς χη- Ἐὺς ὑποκ.] ἢ ἐκ μὴ ὑποκειμένου εἰς ὑσποχείμενον, ἢ ἐξ 
ς ΄ τὰ ὺς - 3 2" Ε- ε 

ὑποκειμένου εἰς μὴ ὕποκ. 48. 1 11. οὐχ οτὰ 7. | ἢ -- ι1.18. ὑποκείμενον 

ααα 1. 
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ὥς᾽ ἀνάγχη τρεῖς εἶναι μεταβολάς" ἡ γὰρ ἐξ ἐχ ὑποχει- 
μένθ εἰς μὴ ὑποχείμενον ἐκ ἔξε μεταβολή" ὄτε γὰρ ἐναν- 30 
τία ὅτε ἀντίφασίς ἐξιν, ὅτι ἐκ ἀντίϑεσις. ἡ μὲν ὃν ὁχ ἐξ 

ὑποχειμένθ εἰς ὑποχείμενον χατ᾽ ἀντίφασιν γένεσίς ἐξιν, ἡ 

μὲν ἁπλῶς ἁπλῆ, ἡ δὲ τινὸς τίς" ἡ δ᾽ ἐξ ὑποχειμένϑ εἰς 
μὴ ὑποχείμενον φϑορά, ἡ μὲν ἁπλῶς ἁπλῆ, ἡ δὲ τινὸς 
τίς. εἰ δὴ τὸ μὴ ὃν λέγεται πλεοναχῶς, χαὶ μήτε τὸ Ὁ 
κατὰ σύνϑεσιν 1) διαίρεσιν ἐνδέχεται χινεῖσϑαι, μήτε τὸ 
χατὰ δύναμιν τὸ τῷ ἁπλῶς ὄντι ἀντιχείμενον" τὸ γὰρ μὴ 

»ϑθλευχὸν ἢ μὴ ἀγαϑὸν ὅμως ἐνδέχεται χινεῖσϑαι κατὰ συμ- 
βεβηκός (εἴη γὰρ ἂν ἄνϑρωπος τὸ μὴ λευχόν), τὸ δ᾽ ἁπλῶς 
μὴ τόδε οὐδαμῶς" ἀδύνατον γὰρ τὸ μὴ ὃν χινεῖσϑαι" εἰ 30 
δὲ τοῦτο, χαὶ τὴν γένεσιν κίνησιν εἶναι" γίγνεται γὰρ τὸ 
μὴ ὄν. εἰ γὰρ χαὶ ὅτι μάλιξα χατὰ συμβεβηκὸς γίγνε- 
ται, ἀλλ᾽ ὅμως ἀληϑὲς εἰπεῖν ὅτι ὑπάρχει τὸ μὴ ὃν χατὰ 
τοῦ γιγνομένα ἁπλῶς. ὁμοίως δὲ χαὶ τὸ ἠρεμεῖν. ταῦτά 
τὲ δὴ συμβαίνει δυσχερῆ, καὶ εἰ πᾶν τὸ κινόμενον ἐν τόπῳ, 50 
τὸ δὲ μὴ ὃν ὁκ ἔςξιν ἐν τόπῳ᾽ εἴη γὰρ ἀν πϑ. ὀδὲ δὴ ἡ 
φϑορὰ κίνησις" ἐναντίον γὰρ χινήσει κίνησις ἢ ἠρεμία, 
φϑορὰ δὲ γενέσει. ἐπεὶ δὲ πᾶσα κίνησις μεταβολή τις, 10ύδα 
μεταβολαὶ δὲ τρεῖς αἱ εἰρημέναι, τότων δ᾽ αἱ χατὰ γένε- 
σιν καὶ φϑορὰν ὁ κινήσεις, αὗται δ᾽ εἰσὶν αἱ κατ᾽ ἀντίφα- 
σιν, ἀνάγχη τὴν ἐξ ὑποχειμένϑ εἰς ὑποχείμενον κίνησιν εἶναι 

μόνην. τὰ δ᾽ ὑποχείμενα ἢ ἐναντία ἢ μεταξύ" χαὶ γὰρ ἡ ὅ 
ςέρησις χείσϑω ἐναντίον, καὶ δηλοῦται καταφάσει, οἷον τὸ 

γυμνὸν χαὶ νωδὸν χαὶ τὸ μέλαν. 
12. δὶ ἐν αἱ κατηγορίαι διήρηνται ἐσίᾳ, ποιότητι, τύπῳ, 

Ξ ἂν δες τὸ; θεν, τ πῇ, δρεϊ, ἕ τῷ ποιεῖν ἢ πάσχειν, τῷ πρός τι, τῷ ποσῷ, ἀνάγκη τρεῖς 
εἶναι χινήσεις, ποιδ, ποσϑ, τόπϑ. χατ᾽ οὐσίαν δ᾽ οὔ διὰ τὸ 10 

μηϑὲν εἶναι ὁσίῳ ἐναντίον, ὀδὲ τὸ πρός τι" ἔςι γὰρ ϑατέρϑ 
μηϑὲν μεταβάλλοντος ἀληϑεύεσϑαι ϑάτερον μηϑὲν μετα- 

21. ὅτι οὐκ ἀντίϑεσις Ῥοπεηάα δηΐε 20. οὔτε γὰρ απ Φ. ᾿ οὐχ ἐξ} 

ἐξ οὐχ 5. [.28. τὲς τινός Τ᾿ ΑὔαςΦ. 1 24. ἁπλῆ οτὰ 4. | τὶς τινός Α4Ρα5.] 

25. δὴ οτὰ 8. [ 21. ὄντι οἵὰ Αἱ. [.28. ὅλως Τ΄ κατὰ] μὴ κατὰ Τ. ] 

29. εἰ Τ΄ ἀν] ἦν Τ', οπι 4. ] 30. γὰρ οτχ Τ΄ [ 85. τὲ] δὴ 44. ] ροθι 

δυσχερῆ «44 τῷ κινεῖσθαι τὸ μὴ ὃν Φ. 836. ἦ οτὰ Ε]. 531. ἢ οἱχ 7. 

1008« 2. αἵ οπι 476. [ αἱ μὲν κατὼ Α445α8. 1 5. ἢ Ῥυεῖτι5 οπὰ 4. γὰρ 

οὐ 6. ἱ τ. νωδὸν] λευκὸν Αῷ, εαφοιηι ἡ. ἰ τὸ ὁπ Φ. 1 9. τῷ ρυϊπντιπν του Τατα- 

46 οπι κᾳ8. ἢ οταὰκ «δὲ. [ 11. τοῦ οα ΕΠΤ΄ 11. 12. ϑατέρου μεταβαλ- 

λοντος μηδὲν ἀληϑεύεσϑαι ϑάτερον μὴ δὲ μ. 419. } 12. μηϑὲν ρτῖα5 οπι ἐΦ, 
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βάλλον, ὥστε κατὰ συμβεβηκὸς ἡ κίνησις αὐτῶν. οὐδὲ 
ποιᾶντος καὶ πάσχοντος, ἢ χινᾶντος καὶ κινϑμένθ, ὅτι οὐχ 

15 ἔςν χινήσεως χίνησις ὀδὲ γενέσεως γένεσις, ὀδ᾽ ὅλως μετα- 

βολῆς μεταβολή. διχῶς γὰρ ἐνδέχεται κινήσεως εἶναι χί- 
γψήσιν, ἢ ὡς ὑποχειμένου, οἷον ὁ ἄνϑρωπος κινεῖται ὅτι ἐκχ 
λευχδ εἰς μέλαν μεταβάλλει, ὥςε οὕτω χαὶ ἡ κίνησις ἢ 237 

ϑερμαίνεται ἢ ψύχεται ἢ τόπον ἀλλάττει ἢ αὔξεται. τὅτο 
30 δὲ ἀδύνατον" οὐ γὰρ τῶν ὑποχειμένων τι ἡ μεταβολή. ἢ 

τῷ ἕτερόν τι ὑποχείμενον ἐκ μεταβολῆς μεταβάλλειν εἰς 
ἄλλο εἶδος, οἷον ἄνϑρωπον ἐκ νόσϑ εἰς ὑγίειαν. ἀλλ᾽ οὐδὲ 

τῶτο δυνατὸν πλὴν χατὰ συμβεβηκός. πᾶσα γὰρ χίνησις 
ἐξ ἄλλο εἰς ἄλλο ἐςὶ μεταβολή, καὶ γένεσις καὶ φϑορὰ 

55 ὡσαύτως" πλὴν αἱ μὲν εἰς ἀντιχξίμενα ὡδὶ ἢ ὡδὶ ὁ χινή- 

σεις. ἅμα οὖν μεταβάλλει ἐξ ὑγιείας εἰς νόσον, καὶ ἐξ 
αὐτῆς ταύτης τῆς μεταβολῆς εἰς ἄλλην. δῆλον δὴ ὅτι ἂν 
νοσήσῃ, μεταβεβληκὸς ἔξαι εἰς ὁποιανοῦν (ἐνδέχεται γὰρ 
ἠρεμεῖν) χαὶ ἔτι εἰς μὴ τὴν τυχϑσαν ἀεί" κἀχείνη ἔχ τινος 

80 εἴς τι ἄλλο ἔξται, ὥσϑ᾽ ἡ ἀντικειμένη ἔξαι ὑγίανσις" ἀλλὰ 

τῷ συμβεβηχέναι, οἷον ἐξ ἀναμνήσεως εἰς λήϑην μετα- 
βάλλει, ὅτι ᾧ ὑπάρχει ἐκεῖνο μεταβάλλει ὁτὲ μὲν εἰς 
ἐπιξήμην ὁτὲ δὲ εἰς ὑγίειαν. ἔτι εἰς ἄπειρον βαδιεῖται, εἰ 

ἔξαι μεταβολῆς μεταβολὴ χαὶ γενέσεως γένεσις. ἀνάγκη 

85 δὴ χαὶ τὴν προτέραν, εἰ ἡ ὑξέρα" οἷον εἰ ἡ ἁπλῆ γένεσις 
1008. ἐγίγνετό ποτε, χαὶ τὸ γιγνόμενον ἁπλῶς ἐγίγνετο, ὥστε 

ὄπω ἣν γιγνόμενον ἁπλῶς, ἀλλά τι γιγνόμενον γιγνόμε- 
ψον. εἰ δὴ χαὶ τῶτ᾽ ἐγίγνετό ποτε, ὥς ὁκ ἦν πω τότε 
γιγνόμενον. ἐπεὶ δὲ τῶν ἀπείρων οὐκ ἔστι τι πρῶτον, οὐχ 

14. καὶ πάσχοντος] ἢ πάσχοντος Αδὲ. [ 15. 16. μεταβολὴ μεταβολῆς Εἰ 
Τας.] 16.11. κένησιν εἶναι Αι 1 1τ΄ κεῖται Τ΄ [ 19. τόπον] τὸ πᾶν Τ' 

21. τῷ] τὸ Τ΄ 28. πᾶσα γὰρ] ἅπασι γὰρ ἡ 4, αὕτη γὰρ ἡ Φ. [ 4. 

Ροβὶ ἄλλου «44 εἴδους ΦΕῚ. 1. 25. αἱ] ἡ 4. | ἐξ ἀντικειμένων ΤΊα5. ] ἢ 

ὧὁδὲ οα ΦΕῊΠ. 1 35. 26. οὐ κινήσεις] ἣ κίνησις 41ὖ, ἢ δὲ χίνησις οὐχ 

ὁμοίως ΦΕῚ (οὐχ ὁμοίως οτχὰα ΦΕΙΗ). [ 21. δ᾽ ΕΤΑΘΦΕΙ 1 830. ἀλλο τι 

Τ΄ 1 ἔσται οτὰ ΕἸ ΤΟΦΕῊΤ. 1 35. ὑπάρχειν α. 1 84. ἔστι α8.} 85. δὲ Τ' 

85. 1. γένεσις ἐγ ἐγνετὸ] γένετο «Ὁ. 

1008) 1. ἐγένετό ποτε α8. [ ἁπλῶς οχι ΕΤ. 1 2. ἦν ΕΦΕΗ͂Ι, ἢν τὸ 
αϑοῦῳ Κ᾽. 1 ροϑὶ ἀλλά «44 τὸ α8. γωνόμενόν τι Αδα80. } ἃ. 8. γιγνόμενον οοηΐ., 

ἢ γενόμενον ἐαβεῦ, ἀλλά τι γιγνόμενον καὶ γιγνόμενον Ἴδη, καὶ πάλιν τοῦτ᾽ 

ἐγ. Φ. } 8. εἰ δὴ] ἤδὴ Αὐφ, ἡδη᾽ εἰ δὴ αξο.]} δ τοῦτ᾽ σοιηπηα οὖ. “ἢ ὥστ᾽] 

διὼ τί ἐα5.] τότε] ποτε 448. 4. τι οσὰ ΕἼΤ. 1 οὐκ ἔσται τὸ πρῶτον οτὰ “4ὅ. 
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ἔςαι τὸ πρῶτον, ὥς ὁδὲ τὸ ἐχόμενον. οὔτε γίγνεσϑαι οὖν δ 
ὅτε χινείσϑαι οἷόν τε οὔτε μεταβάλλειν ὀϑέν. ἔτι τῇ αὐτῷ 

»ϑδχίνησις ἡ ἐναντία καὶ ἠρέμησις, καὶ γένεσις καὶ φϑορά. 

ὥςε τὸ γιγνόμενον ὅταν γένηται γιγνόμενον, τότε φϑείρε- 
ται" οὔτε γὰρ εὐϑὺς γιγνόμενον ὅϑ᾽ ὕξερον" εἶναι γὰρ δεῖ 
τὸ φϑειρόμενον. ἔτι δεῖ ὕλην ὑπεῖναι τῷ γιγνομένῳ καὶ 10 
μεταβάλλοντι. τίς ἐν ἔξαι, ὥσπερ τὸ ἀλλοιωτὸν σῶμα ἢ 
ψυχή, ὅτω τί τὸ γιγνόμενον κίνησις ἢ γένεσις; καὶ ἔτι τί 
εἰς ὃ χινοῦνται; δεῖ γὰρ εἶναι τὴν τοῦδε ἐκ τῦδε εἰς τόδε 
κίνησιν μὴ κίνησιν. πῶς οὖν; οὐ γὰρ ἔσται μάϑησις τῆς 

μαϑήσεως, ὥς᾽ ὀδὲ γένεσις γενέσεως. ἐπεὶ δ᾽ ὄτ᾽ ὁσίας ὄτξ 15 
τῇ πρός τι ὄτε τῇ ποιεῖν καὶ πάσχειν, λείπεται κατὰ τὸ 

ποιὸν χαὶ ποσὸν χαὶ τόπον χίνησιν εἶναι" τότων γὰρ ἑχά- 
στῳ ἐναντίωσίς ἐςιν. λέγω δὲ τὸ ποιὸν ὁ τὸ ἐν τῇ οὐσίῳ 
(χαὶ γὰρ χαὶ ἡ διαφορὰ ποιόν) ἀλλὰ τὸ παϑητιχόν, καϑ' ὃ 

λέγεται πάσχειν ἢ ἀπαϑὲς εἶναι. τὸ δὲ ἀκίνητον τό τῇ 530 

ὅλως ἀδύνατον χινηϑῆναι χαὶ τὸ μόλις ἐν χρόνῳ πολλῷ ἢ 

βραδέως ἀρχόμενον, καὶ τὸ περυχὸς μὲν κινεῖσύλαυ χαὶ οὐ 

γάμενον, μὴ χινούμενον δὲ ὅτε πέφυχε χαὶ ὃ χαὶ ὥς" ὃ χαλῶ 

ἠρεμεῖν τῶν ἀκινήτων μόνον" ἐναντίον γὰρ ἠρεμία κινήσει, 
ὥστε ςέρησις ἂν εἴη τῷ δεχτιχϑ. 2ὅ 

“Ἅμα χατὰ τόπον ὅσα ἐν ἑνὶ τόπῳ πρώτῳ, καὶ χωρὶς 
ὅσα ἐν ἄλλῳ. ἅπτεσϑαι δὲ ὧν τὰ ἄχρα ἅμα. μεταξὺ δ᾽ 
εἰς ὃ πέφυχε πρότερον ἀφιχνεῖσϑαι τὸ μεταβάλλον ἢ εἰς 
ὃ ἔσχατον μεταβάλλει χατὰ φύσιν [τὸ] συνεχῶς μετα- 

5.6. οὖν αὗται οὔτε Εἰ. [ τ. καὶ ἡ γένεσις 416. 9. γενόμενον Αὐ, [τἰ. 

μεταβάλλειν τι. τίς ΕἼΤα5. ] στνη7΄»ὐμμε αἰξογανῖϊο φιϊάάαηι, ἀπὲ σογρι8 ἡ. ] 

12. τί] τέ χαὶ Α4Ὅας, δὴ ΦΙ, οα ΦΕΗ͂. | κίνησις] ἢ κίνησις 4198. | ἔτι] 

τοι Τ᾽, οτὰ Εἰ. [ ἔτι τί] πάλιν τι Φ. | 18. κινεῖταν 8. ] εἶναί τι τὴν 

Τα, ἴοτι. τϑοῖθ. 1 14. μὴ κ᾿] καὶ μὴ κίνησιν ἢ γένεσιν Φ ΕΙ. ] τῆς μα- 

ϑήσεως] ἡ τῆς μαϑήσεως γένεσις ΑἸ Φ. [ 15. οὐδὲ γένεσις] τῆς ῬΒΕῚ Ια- 

οὐπατῃ αὐ, 1 15. ἐπεὶ --- 20. εἶναι ῬΙμγ5. Ρ. 2264 28 --29. [ 16. οὐσίαν 

Τ. [ττ. καὶ τὸ ποσὸν 49α:Φ. τόπον] τὸ ποῦ ἴα8. κίνησις α.  γοϑὶ 

εἶναι ααα μόνον ἐΦ. ] 19. καὶ γὰρ καὶ ἣ διαφορὰ] καὶ τὴ διαφορὰ Τ᾽ Α6ᾳ8.] 

καϑ' ὃ Φ, χαϑὸ αδοῦ.} 20. τὸ δὲ --- 25. δεκτικοῦ ῬΉγ5. Ρ. 226 10 ---16. | 

20. ἀκίνητον) ἀδύνατον Τ΄ [ 21. μόγις αἰ, ] πολλῷ} ποτε Τ΄ | ἢ οτὰ Εἰ 

7α. 1 22. 28. καὶ δυνάμενον, μὴ κινούμενον δὲ 5ουῖρδ1 ὁ Φ, μὴ δυνάμενον 

δὲ ἐαδοῦ, εἴ. ΟΠ 5. μεθ } 1.9. οὗ] οὗ πέφυκε Αδρ. [ καὶ ὡς" ὃ χαλὼ] 

ὡς οὐκ ἀλλο Ἴ΄. 1. 26. ἅμα -- 29. 80. μεταβάλλον Ῥγε. Ὗ, 8. ν- 226 

21--δ. [.26. ἅμα δὲ 8. [ πρῶτον Α. [ “τ. δὲ οτχν 416. ] 29. τὸ οχὰ 
ἿΦ, εἴ. ΟΡ5. Ρ. 88. 



218 1. Ιθ06ϑθα. ιν 

80 βάλλον. ἐναντίον χατὰ τύπον τὸ χατ᾽ εὐϑεῖαν ἀπέχον πλεῖ- 

ςΟν. ἑξῆς δὲ ὃ μετὰ τὴν ἀρχὴν ὄντος, ϑέσει ἢ εἴδει ἢ ἀλ- 

λως πως ἀφορισϑέντος, μηϑὲν μεταξύ ἐστι τῶν ἐν ταὐτῷ 

γένει χαὶ ὃ ἐφεξῆς ἐςίν, οἷον γραμμαὶ γραμμῆς ἢ μονά- 39 
δὲς μονάδος ἢ οἰκίας οἰχία. ἄλλο δ᾽ ὀϑὲν χωλύει μεταξὺ 

8ὅ εἶναι" τὸ γὰρ ἑξῆς τινὸς ἐφεξῆς χαὶ ὕςξερόν τι" ὁ γὰρ τὸ 
1009α ἕν ἑξῆς τῶν δύο, οὐδ᾽ ἡ νϑμηνία τῆς δευτέρας. ἐχόμενον 

δὲ ὃ ἄν ἑξῆς ὃν ἅπτηται. ἐπεὶ δὲ πᾶσα μεταβολὴ ἐν τοῖς 
ἀντιχειμένοις, ταῦτα δὲ τά τ᾽ ἐναντία καὶ ἀντίφασις, ἀντι- 

φάσεως δ᾽ ὀϑὲν ἀνὰ μέσον, δῆλον ὡς ἐν τοῖς ἐναντίοις τὸ 

ὅ μεταξύ. τὸ δὲ συνεχὲς ὕπερ ἐχόμενόν τι ἢ ἁπτόμενον. 
λέγω δὲ συνεχὲς ὅταν ταὐτὸ γένηται χαὶ ἕν τὸ ἑχατέρου 
πέρας οἷς ἅπτονται χαὶ συνέχονται, ὥστε δῆλον ὅτι τὸ 

συνεχὲς ἐν τούτοις ἐξ ὧν ἕν τι πέφυχε γίγνεσϑαι κατὰ 
τὴν σύναψιν. χαὶ ὅτι πρῶτον τὸ ἐφεξῆς, δῆλον" τὸ γὰρ 

10 ἑξῆς ὄχ ἅπτεται, τῦτο δ᾽ ἐφεξῆς" καὶ εἰ συνεχές, ἅπτε- 

ται, δἰ δ᾽ ἅπτεται, ὄπω συνεχές. ἐν οἷς δὲ μή ἐςξιν ἁφή, 
οὐχ ἔστι σύμφυσις ἐν τότοις. ὥστ᾽ ἐκ ἔςι ςιγμὴ μονάδι 
ταὐτόν" ταῖς μὲν γὰρ ὑπάρχει τὸ ἅπτεσϑαι, ταῖς δ᾽ οὔ, 
ἀλλὰ τὸ ἐφεξῆς" καὶ τῶν μὲν μεταξύ τι, τῶν δ᾽ ὅ. 

᾿7. 
Ν - : ᾿ «ς , Ἂ - λ Ρ] - Π Ε] " ΙΣ 

ἹΠῈερὶ τῆς ὁσίας ἡ ϑεωρία᾽ τῶν γαρ ϑσιῶν αἱ ἀρχαὶ 
᾿ " - - . Ἁ " « [γ Ἁ - 

χαὶ τὰ αἴτια ζητοῦνται. χαὶ γὰρ εἰ ὡς ὅλον τι τὸ πᾶν, 
« 8. Ξ - ΄ Χ Ν - -- Ε “ - 

90 ἡ δσία πρῶτον μέρος" χαὶ εἰ τῷ ἐφεξῆς, χἀν ὅτω πρῶτον 
) .“᾿ ᾿ λὴ ΄ “ ν ) τ. 

ἡ δσία, εἶτα τὸ ποιόν, εἶτα τὸ ποσόν. ἅμα δ᾽ οὐδ᾽ ὄντα 
τ Σ - - - κ , ΕΝ 

ὡς εἰπεῖν ἁπλῶς ταῦτα, οἷον ποιότητες χαὶ χινήσξις, ἢ 

80. ἐναντίον --- ν- 10694 14. οὔ Ρ]ιγ5. Ρ. 226 32 --- 2514 31. 31. εἱ 
85. 544. ἑξῆς] ἐφεξῆς ρίας Φ. [.851. οὐ Τ'΄ 88. οὗ] ὃ 4δα5. 

γραμμῆς ἢ με μι} γραμμὴ γραμμῆς ἢ γραμμαί, ἢ μονάδος μονὰς ἢ μονά- 

δὲς Φ, νυοῖμιε [πα ἰΐπεαθ ἀπὲ τἰπϊέα 8 πρὶ αἰὲβ ἡ. 1 35. τινὸς} «τινὲ “ὅ, 
1009 2. ἀν] ἐὰν «8. ὃν] ὃν ὦ, ὧν 8. ] ἀνάπτηται “41. 1 8. δὲ τά- 

γναντία Τί, δὲ ἐναντία Αθα5. [ 4. ὡς] δ᾽ ὡς Τ΄ | 5. δὲ οτὰ α8. [ ἡ ἁπτό- 

μενον οὐὰ ΕΠ] ΤΦ. ] 6. λέγω] λέγεται Αθὲα5. 1 8. ἕν τι] ἔτι 1. 1 9. τὴν ογὰ 

Τ΄] 10. ἐφεξῆς} ἑξῆς Τ΄ εἰς ΤΑ". [ 14. ἀλλὰ πρὸς τὸ ΕἼΤ. ] τῶν] τῶ 

γε Το 118. περὶ δὲ τῆς Μα58.} 20. τῷ] τὸ ΑὐἘῦύρ.) καὶ ΕΤ', καὶ ἂν α8.] 

21. εἶτα τὸ ποσόν] ἢ ποσόν ΕΤαβ. 1 22. ἁπλῶς ὡς εἰπεῖν ΔΙοχ, ὡς ἁπλῶς 

εἰπεῖν Α1᾽α5..] ταῦτα ΕΠ Τ' ΑἸοχ ἐ8, τάλλα αοὐ. 1 οἷον ΑΙοχ, 

πὶ ΑἸοχ. [ ἢ ΔΙοχ ὦ, ἡ ἐδοῦ. 

τ 
γθαμμαν 
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χαὶ τὸ ὁ λευχὸν χαὶ τὸ ἐκ εὐϑύ' λέγομεν γϑν εἶναι χαὶ 
φοταῦτα, οἷον ἔτιν ἃ λευχόν. ἔτι ὀϑὲν τῶν ἄλλων χωριςόν. 

μαρτυρδσι δὲ χαὶ οἱ ἀρχαῖοι ἔργῳ" τῆς γὰρ ὁσίας ἐζήτϑν 25 
ἀρχὰς καὶ ςοιχεῖα χαὶ αἴτια. οἱ μὲν ὃν νῦν τὰ χαϑόλο 
οὐσίας μᾶλλον τιϑέασιν" τὰ γὰρ γένη χκαϑόλου, ἅ φασιν 
ἀρχὰς καὶ ὁσίας εἶναι μᾶλλον διὰ τὸ λογιχῶς ζητεῖν" οἱ 
δὲ πάλαι τὰ χαϑ' ἕχαστον, οἷον πῦρ καὶ γῆν, ἀλλ᾽ οὐ 
τὸ χοιγνὸν σῶμα. ὀσίαι δὲ τρεῖς, μία μὲν αἰσϑητή, ἧς ἡ 30 
μὲν ἀΐδιος ἡ δὲ φϑαρτή, ἣν πάντες ὁμολογᾶσιν, οἷον τὰ 

φυτὰ χαὶ τὰ ζῷα, ἡ δ᾽ ἀΐδιος, ἧς ἀνάγκη τὰ στοιχεῖα 
λαβεῖν, εἴτε ἕν εἴτε πολλά" ἄλλη δὲ ἀκίνητος, χαὶ ταύ- 

τὴν τινὲς εἶναί φασι χωριςη», οἱ μὲν εἰς δύο διαιροῦντες, 

οἱ δὲ εἰς μίαν φύσιν τιϑέντες τὰ εἴδη καὶ τὰ μαϑηματιχά, 835 
οἱ δὲ τὰ μαϑηματιχὰ μόνον τούτων. ἐχεῖναι μὲν δὴ φυ- 
σικῆς (μετὰ χινήσεως γάρ), αὕτη δ᾽ ἑτέρας, εἰ μηδεμία 1069ὺ 

αὐτοῖς ἀρχὴ κοινή. 
Ἢ δ᾽ αἰσϑητὴ οὐσία μεταβλητή. εἰ δ᾽ ἡ μεταβολὴ 

ἐχ τῶν ἀντιχειμένων ἢ τῶν μεταξύ, ἀντιχειμένων δὲ μὴ 
πάντων (οὐ λευχὸν γὰρ ἡ φωνή) ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἐναντίου, ὅ 
ἀνάγχη ὑπεῖναί τι τὸ μεταβάλλον εἰς τὴν ἐναντίωσιν" ὁ 

γὰρ τὰ ἐναντία μεταβάλλει. ἔτι τὸ μὲν ὑπομένει, τὸ δ᾽ 
ἐναντίον ὃχ ὑπομένει" ἔξςιν ἄρα τι τρίτον παρὰ τὰ ἐναν- 
τία, ἡ ὕλη. εἰ δὴ αἱ μεταβολαὶ τέτταρες, ἢ χατὰ τὸ τί 
ἢ κατὰ τὸ ποιὸν ἢ ποσὸν ἢ π8, χαὶ γένεσις μὲν ἡ ἁπλῆ 10 
χαὶ φϑορὰ ἡ κατὰ τόδε, αὔξησις δὲ καὶ φϑίσις ἡ κατὰ 

τὸ ποσόν, ἀλλοίωσις δὲ ἡ κατὰ τὸ πάϑος, φορὰ δὲ ἡ 
χατὰ τύπον, εἰς ἐναντιώσεις ἂν εἶεν τὰς χαϑ' ἕχαστον αἱ 

μεταβολαί. ἀνάγκη δὴ μεταβάλλειν τὴν ὕλην δυναμένην 
ἄμφω. ἐπεὶ δὲ διττὸν τὸ ὄν, μεταβάλλει πᾶν ἐκ τῷ δὺυ- 1 

φαινάμει ὄντος εἰς τὸ ἐνεργείᾳ ὄν, οἷον ἐκ λευχϑ δυνάμει εἰς 
τὸ ἐνεργείῳ λευχόν" ὁμοίως δὲ καὶ ἐπ᾽ αὐξήσεως καὶ φϑί- 

28. τὸ οὐ] οὐ τὸ Τ΄ [ τὸ ἀπῖε οὐκ οτὰ ΑἸοχ. γοῦν] οὖν Τα8.} 28. 24. 

καὶ ταῦτα εἶναι 4150. } 4. οὐδὲ Ἵ΄. [ 29. ἕκαστα 4145. } 830. οὐσίας α. [ ἧς 

ἡ -- 81. ὁμολογοῦσιν} ἴοτι. ς. ΑΙοεχ εἰ Ὑβοα ἣν πάντες ὁμολογοῦσιν, ἧς “ 
ἡ μὲν φϑαρτή, εἴ. ΟΡ5. Ρ. 104. 838. δὲ οἵα ἡ. | χαὶ «464 46. |.34. φασί 

τινὲς εἶναι ΕΤα5. [ 36. οἱ δὲ τὰ μαϑηματικὰ οχχ ΕἸ. 

1009ὺ 2. αὐτῆς α8. [ 3. δ᾽ ἡ] δὴ Εἰ, δὲ Τ΄ 1 4. μὴ] οὐ Τ. | δ. αἰ- 

δηι ποῖ δ τοοο ἱ. 6. ὑπεῖνα(} εἶναν καί α5. ] 9. τὸ οἵα ΚΕ). [ 10. οἷον 
ΤΟ} 11. ἡ ροβὶ φϑορὰ οτὰ ΕἼΤ, ἢ α.} 12. φϑορὰ Τ΄ [ 13. ταῖς Τ' 1 ταῖς 

καϑ' ἕκαστον] ἐπ πποφιοφιιθ ἐ. 1 15. μεταβάλλειν 6. 
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Ξ σ ᾽ ,ὔ ᾿ , , ᾿ 

σεως" ὡςξ ὃ μόνον χατὰ συμβεβηκὸς ἐνδέχεται γίγνεσθαι 
᾿ ἜΣ γ ᾿ ἕν 

ἐκ μὴ ὄντος, ἀλλὰ χαὶ ἐξ ὄντος γίγνεται πάντα, δυνά- ᾽ 5 ͵ ᾽ 
, Ἵ ᾿ " ν ᾽ Ν - Ν 20 μὲ μέντοι ὄντος, ἐκ μὴ ὄντος δὲ ἐνεργείῳφ. χαὶ τὅτ᾽ ἐστὶ 

ν ᾿ ΄ Δ Ὰ “- Ν Ὑ 

τὸ ᾿ϊναξαγόύρου ἕν (βέλτιον γὰρ ἢ ὁμῦ πάντα) χαὶ 'Ρω- 
᾿ὕ ᾿ ΕΝ Ν ) - ΄ ᾿ « ΄ 

σπεδοχλέους τὸ μῖγμα χαὶ ἡναξιμαάνδοου: χαὶ ὡς 4Ἔημό- 
΄ὕ τ - , Ἷ 

χριτός φησιν, ἣν ὁμῦ πάντα, δυνάμει, ἐνεργείᾳ δ᾽ δ᾽ ὡς: 
- [2 ΕῚ -Ἶ «ς ͵ ὔ ΄“ ᾿ 

τῆς ὕλης ἂν εἶδεν ἡμμένοι. πάντα δ᾽ ὕλην ἔχει ὅσα με- 
Ἄ 7 ᾿ ᾽ “ Η - Σς.) «“ . ῃ 

95 ταβάλλει, ἀλλ᾽ ἑτέραν" χαὶ τῶν ἀϊδίων ὅσα μὴ γεννητὰ 
Ἁ ΚΝ - ᾽ Ε ᾽ , 2 Α ΄ “- Ι 

χινητὰ δὲ φορῷ, ἀλλ᾽ ὃ γεννητῆν, ἀλλὰ πόϑεν ποῖ. ἀπο- 
͵7 Ψ 2, ͵ 7 ΄ - 

ρήσειε δ᾽ ἄν τις ἐκ ποίϑ μὴ ὄντος ἡ γένεσις" τριχῶς γὰρ 
᾿" ι "ὕ 9 χ , 7 ᾿ Συ ὦ ) - ΄ 

τὸ μὴ ὃν. εἰ δὴ τί ἐς: δυνάμει, ἀλλ᾽ ὅμως ὃ τὸ τυχόν- 
- ͵ὔ ν ε Α , - 

τος, ἀλλ᾽ ἕτερον ἐξ ἑτέρου. οὐδ᾽ ἱκανὸν ὅτι ὁμοῦ πάντα 
΄ ν ΄, - ω ν ) ΄ 

80 χρήματα" διαφέρει γὰρ τῇ ὕλῃ, ἐπεὶ διὰ τί ἄπειρα ἐγέ- 

ψέτο ἀλλ᾽ ὃχ ἕν; ὁ γὰρ νᾶς εἷς, ὡς εἰ χαὶ ἡ ὕλη μία, 
ἰ 

ἕ 

- ΄ ΡΥ , . ᾿ 

ἐχεῖνο ἐγένετο ἐνεργείᾳ ὁ ἡ ὕλη ἣν δυνάμει. τρία δὴ τὰ 
) ᾿ Χ Ξ . ν᾿ ΖΚ ᾿ « π Ν 

αἴτια χαὶ τρεῖς αἱ ἀρχαί, δυο μὲν ἡ ἐναντίωσις, ἧς τὸ 
᾿ ΄ Ν “- εἰ ᾿ ᾿ ᾿ ἊΝ , ς “ 

μὲν λόγος καὶ εἶδος τὸ δὲ Ξξέρησις, τὸ δὲ τρίτον ἡ ὕλη. 
᾿ - ᾿ Ε ΄ [ἡ ᾽) ᾿ ΝΥ 

5 Μετὰ ταῦτα ὅτι ὁ γίγνεται ὃτε ἡ ὕλη ὅτε τὸ εἶδος 707 5) 
, λ ΕΣ “- . ᾿ Ν ΄ 

λέγω δὲ τὰ ἔσχατα. πῶν γὰρ μεταβάλλει τὶ χαὶ ὑπό 
10170α τίνος χαὶ εἴς τι. ὑφ᾽ ὃ μέν, τῇ πρώτου κινᾶντος" ὃ δέ, ἡ 

“ "» ῃ ΄ Ὰ -“ς ᾿ 2 Ὰ τ » δι ΄ ὕλη" εἰς ὃ δέ, τὸ εἶδος. εἰς ἄπειρον ἐν εἶσιν, εἰ μὴ μόνον 
λ Ν δὴ ΄ 

ὁ γαλχὸς γίγνεται στρογγύλος ἀλλὰ χαὶ τὸ στρογγύλον 
τὴν - ᾿Ὶ - “ ͵ 

ἢ ὁ χαλχός: ἀνάγχη δὴ ςῆναι. μετὰ ταῦτα ὅτι ἑχάςη 

ὅ ἐκ συνωνύμου γίγνεται οὐσία" τὰ γὰρ φύσει οὐσίαι χαὶ 
-; .Ὰ ᾿ , ἍἋ 7, , Ἃ 7 ΠῚ -“ 

ταλλα. ἢ γὰρ τέχνῃ ἢ φύσει γίγνεται ἢ τύχῃ ἢ τῷ 
Ε] 7 κΥ ͵ ; Ν Ἷ ν᾿ ΄ 

αὐτομάτῳ. ἡ μὲν ὃν τέχνη ἀρχὴ ἐν ἀἄλλῷ, ἡ δὲ φύσις 
λ - Ε ν 2 - « ἣν 

ἀρχὴ ἐν αὐτῷ" ἄνϑρωπος γὰρ ἄνθρωπον γεννᾷ" αἱ δὲϑα 
Ο ᾧ Εν “ 

λοιπαὶ αἰτίαν ςερήσεις τότων. ὀσίαι δὲ τρεῖς, ἡ μὲν ὕλη 
φ' “ - , “ ΄ ς - Ν ᾿] 

10 τὸδε τι οὐσα τῷ φαίνεσϑαι (ὅσα γάρ ἐςιν ἁφῆ χαὶ μὴ 

20. μέντοι ἢ ὄντος Τ΄ [.“1. ἢ] ἦν Αδας, ἴονι. ἢ ἦν ς. ΛΙοχ. [.25. Απὰ- 

χἰπηα ἦν τπθ ΠΟ ποπὰ ποῖ ἔχοις ΑἸοχ. [.28. ὁμοῦ ΑἸοχ ἐὰ5 οἱ γο ΕΔ, ἡιῶν Ηἱ 

1 4 -:, ΑἸεχ. ἴῃ τητουρτοϊδτοπο πάθοῖ ἐν ἡμῖν. Ι «ἁπῖὸ δυνάμει ποῖ ἀἰδηστιιηΐ 

ἐαβοὺ. 1 25. ἑτέραν] ἴοτι. ἕτερα ἑτέραν. εἴ. ΟΡ5. ν. 125. [ 25. 26. γεννητὰ 

τὼ κινητὰ 1. 26. γενητόν Τ΄. [ 28. τί ἐστι] ἐστι τὸ Εὖ. 1.851. καὶ οτὰ «4δὲ, 

εὲ χαὶ ἡ οτὰ ὦ, καὶ ἣ οτὰ 8. 82. καὶ ἐνεργ. 48. ] οὗ] ἔοτι. δι. ἡ] καὶ ἡ 

Ἴα5. 834. λόγος] λόγος χαὶ ἐξ οὗ α. [ 35. ἡ εἴ τὸ οπι τύ]. 

1070 1- ροβὶ τὸ «ὁ χαὶ ἐξ οὗ. [8] οὗ Ταϑβ. 1 2. εἰσιν α. ] 3. καὶ 

δ. Ῥοβὶ γίγνεται «ἀ4 ἡ Αὐῥ, εοιουῖ δὲ ΑἸὸχ οτὰ. | οἵα ἔα. [ 4. ἢ οπι 6. 
οὐσία] οὐσίας Ἵ΄. 5. 6. φμαοάκηι οπΐμι παίμαγα ϑεὑπαγαο 5ιιῖ, φαο- 

ἄαηι αἰθηι αἰΐα ἱ. 8. ἑαυτῷ .1Ὁ. 1 10. ἐστιν ον Τ᾽ ΑἸΙοχ ρῥ. 650, 28. 
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συμφύσει, ὕλη καὶ ὑποχείμενον), ἡ δὲ φύσις καὶ τόδε τι, 
εἰς ἥν, χαὶ ἕξις τις ἔτι τρίτη ἡ ἐκ τούτων ἡ καϑ' ἕχαστα, 

οἷον ΣΣωχράτης ἢ Καλλίας. ἐπὶ μὲν ὃν τινῶν τὸ τόδε τι 

ἀχ ἔςι παρὰ τὴν συνϑέτην ὁσίαν, οἷον οἰχίας τὸ εἶδος, εἰ 
μἢ ἡ τέχνη" δ᾽ ἔξι γένεσις χαὶ φϑορὰ τότων, ἀλλ᾽ ἄλ- 15 
λον τρόπον εἰσὶ χαὶ οὐχ εἰσὶν οἰχία τε ἡ ἄνευ ὕλης καὶ 
ὑγίδια χαὶ πᾶν τὸ χατὰ τέχνην" ἀλλ᾽ εἴπερ, ἐπὶ τῶν φύ- 
σει. διὸ δὴ ὁ χαχῶς ὁ Πλάτων ἔφη ὅτι εἴδη ἐξὶν ὁπόσα 

φύσει, εἴπερ ἐςὶν εἴδη ἄλλα τότων, οἷον πῦρ, σάρξ, κε- 
φαλή. ἅπαντα γὰρ ὕλη ἐστί, καὶ τῆς μάλις᾽ οὐσίας ἡ 30 

τελευταία. τὰ μὲν οὖν χινοῦντα αἴτια ὡς προγεγενημένα 

ὄντα, τὰ δ᾽ ὡς ὁ λόγος ἅμα. ὅτε γὰρ ὑγιαίνει ὁ ἄν- 
ϑοωπος, τότε χαὶ ἡ ὑγίειά ἐςξιν, καὶ τὸ σχῆμα τῆς χαλ- 
χκῆς σφαίρας ἅμα καὶ ἡ χαλκῆ σφαῖρα. εἰ δὲ χαὶ ὕςε- 
ρόν τι ὑπομένει, σχεπτέον" ἐπ᾽ ἐνίων γὰρ οὐϑὲν κωλύει, 55 
οἷον εἰ ἡ ψυχὴ τοιδτον, μὴ πᾶσα ἀλλ᾽ ὁ νᾶς" πᾶσαν γὰρ 
ἀδύνατον ἴσως. «φανερὸν δὴ ὅτι οὐϑὲν δεῖ διά γε ταῦτ᾽ 
εἶναι τὰς ἰδέας" ἄνϑρωπος γὰρ ἄνϑρωπον γεννῷ, ὁ καϑ' 
ἕχαξον τὸν τινά. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τεχνῶν" ἡ γὰρ 

Α ΄ , π- , , ἰατριχὴ τέχνη ὁ λόγος τῆς ὑγιείας ἐςίν. 80 
᾽ ἊΝ ΝΝ Ἵ “ ἅάἅἋ ΤἸΤὰ δ᾽ αἴτια χαὶ αἱ ἀρχαὶ ἄλλα ἄλλων ἔστιν ὡς, 

ἔξι δ᾽ ὡς, ἂν χαϑόλε λέγη τις καὶ κατ᾽ ἀναλογίαν, ταὐτὰ 

πάντων. ἀπορήσειξ γὰρ ἄν τις πότερον ἕτεραι ἢ αἱ αὐταὶ 
ἀρχαὶ χαὶ ςοιχεῖα τῶν ὁσιῶν χαὶ τῶν πρός τι, καὶ καϑ' 

φἀϑέχάφςξην δὴ τῶν χατηγοριῶν ὁμοίως. ἀλλ᾽ ἄτοπον εἰ ταὐτὰ 385 

πάντων' ἐκ τῶν αὐτῶν γὰρ ἔξαι τὰ πρός τι χαὶ ἡ ὁσία. 
τί ὄν τῦτ᾽ ἔξαι; παρὰ γὰρ τὴν ἐσίαν χαὶ τἄλλα τὰ χα- 10 
τηγορόμενα ὀϑέν ἐςξι χοινόν. πρότερον δὲ τὸ ςοιχεῖον ἢ ὧν 

11. χαὲὶ ροβὲ φύσις αἀά Αδὰς εἰ ἴοτι. ΑΙοχ, οτὰ ἑοῦ. εἰς ἣν ἴοτί. ροϑβὶ 

ἕξις τὶς ροποπάα οαπὶ ἐ. 12. τις" ἔτι} ἡ Τ΄ ἢ καϑ']} ἢ καὶ καϑ' 4. 

18. τὸ οτι 8. τὶ οπι Εἰ. [ 14. σύνθετον α8.} 15. ἡ τέχνη" οὐδ᾽] τὸ εἷ- 

δος οὐκ Τ΄ [ 16. καὶ οὐκ εἰσὶν οτα Τ΄ τὲ οαι ΕΤ. [18. δὴ οἷα 426. | 

ὃ οὰ ΕἼΤ. 19. ἀλλὰ ΕΤΤΜ. 1 οἷον --- 21. τελευταία ΑἸεχ ἐταπβροποπάα 

ἀιθΙταΐαν α 11. ροβὲ ὑποκείμενον, ἀπ 0 πατὰ σθοῖρὶ [. 20. γὰρ καὶ ὕλη Τ΄] 

21. αἴτια οτὰ Ε. }. 28. ἦ οἵα ΕἼΤ. [ 26. ἦ οταὰ 416. 28. 29. χκαϑέκαστος Αα.] 

80. ὅ εἰ ἐστέν οτὰ 4. 31. τὰ δ᾽] ἔστι δὲ τὰ 4Ὅς. ] αἱ οἵα Εὖ. ] ἀλλα 

οτὰ α. 1 ἀλλαι ἄλλων Α4Ὁ} ὃ, | ἔστιν ὡς οἵὰ Αθο. Ι 32. ὡς οὐ ἴα8. Ι λέγοι 

Ὁ. 1 38. πάντα Αὐ. ) ἀν οτι Τ. | 85. δὴ κατηγορίαν 4. ] 86. τὰ] τὸ 

αὐ | αἱ οὐσίαι ΕΤ' 

10τ0ὺ 2. ἐστι] ἔσται α8. 
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ἐςὶ [τὸ]. ςοιχεῖον" ἀλλὰ μὴν ἐδ᾽ ἡ ἐσία ςοιχεῖον τῶν πρός 
τι, δὲ τότων ὀϑὲν τῆς ὁσίας. ἔτι πῶς ἐνδέχεται πάντων 

5 εἶναι ταὐτὰ ςοιχεῖα; ὀϑὲν γὰρ οἷόν τ᾽ εἶναι τῶν ςοιχείων 
τῷ ἐκ τῶν ςοιχείων συγχειμένῳ τὸ αὐτό, οἷον τῷ ΒΑ͂ τὸ 
Β ἢ .΄1. ἐδὲ δὴ τῶν νοητῶν ςοιχεῖόν ἐςιν, οἷον τὸ ἕν ἢ τὸ ὃν" 
ὑπάρχει γὰρ ταῦϑ᾽ ἑχάξῳ χαὶ τῶν συνϑέτων. ὀϑὲν ἄρ᾽ ἔςαι 
αὐτῶν ὄτ᾽ ἐσία ὅτε πρός τι" ἀλλ᾽ ἀναγχαῖον. ἐκ ἔξτιν ἄρα 

10 πάντων ταὐτὰ ςοιχεῖα. ἢ ὥσπερ λέγομεν, ἔςξι μὲν ὥς, ἔςι 
δ᾽ ὡς ὅ, οἷον ἴσως τῶν αἰσϑητῶν σωμάτων ὡς μὲν εἶδος τὸ 

ϑεριμὸν χαὶ ἄλλον τρόπον τὸ ψυχρὸν ἡ ςέρησις, ὕλη δὲ τὸ 

δυνάμει ταῦτα πρῶτον χαϑ' αὑτό, ἐσίαι δὲ ταῦτα τὲ χαὶ 
τὰ ἐχ τότων ὧν ἀρχαὶ ταῦτα, ἢ εἴ τι ἐκ ϑεριιδ καὶ ψυχροῦ 

15 γίγνεται ἕν, οἷον σὰρξ ἢ ὀςῦν" ἕτερον γὰρ ἀνάγκη ἐχείνων 
εἶναι τὸ γενόμενον. τότων μὲν ὃν ταῦτα φοιχεῖα χαὶ ἀρχαί, 
ἄλλων δ᾽ ἄλλα, πάντων δὲ ὅτω μὲν εἰπεῖν ὃχ ἔςιν, τῷ ἀνά- 
λογον δέ, ὥσπερ εἴ τις εἴποι ὅτι ἀρχαί εἰσι τρεῖς, τὸ εἶδος 

χαὶ ἡ ςέρησις χαὶ ἡ ὕλη. ἀλλ᾽ ἕχαξον τότων ἕτερον περὶ 
20 ἕχαςον γένος ἐςίν, οἷον ἐν γρώματι λευκόν, μέλαν, ἐπι- 

φάνεια, φῶς, σχότος, ἀήρ᾽ ἐκ δὲ τότων ἡμέρα καὶ νύξ. 

ἐπεὶ δὲ οὐ μόνον τὰ ἐνυπάρχοντα αἴτια, ἀλλὰ χαὶ τῶν 
ἐχτὸς οἷον τὸ κινδν, δῆλον ὅτι ἕτερον ἀρχὴ καὶ ςοιχεῖον, 
αἴτια δ᾽ ἄμφω: καὶ εἰς ταῦτα διαιρεῖται ἡ ἀρχή" τὸ δ᾽ 34 

Ωὅ ὡς κινοῦν 1] ἱξὰν ἀρχή τις χαὶ οὐσία. ὥὧςε ςοιχεῖα μὲν 

χατ᾽ ἀναλογίαν τρίας αἰτίαι δὲ καὶ ἀρχαὶ τέτταρες" ἄλλο 

δ᾽ ἐν ἄλλῳ, καὶ τὸ πρῶτον αἴτιον ὡς κινδν ἄλλο ἄλλῳ. 

ὑγίεια, νόσος, σῶμα τὸ κινοῦν ἰατρική. εἶδος, ἀταξία 
τοιαδί, πλίνϑοι" τὸ κινῦν οἰχοδομιχή. [καὶ εἰς ταῦτα διαι- 

80 ρεῖται ἡ ἀρχή.] ἐπεὶ δὲ τὸ χινοῦν ἐν μὲν τοῖς φυσιχοῖς 

ἀνϑρώποις ἄνϑρωπος, ἐν δὲ τοῖς ἀπὸ διανοίας τὸ εἶδος 1) τὸ 

8. ἔστι τὸ οτι 41ὅα5. [ τὸ οτὰ ΑἸοχ. [ 5. τὰ στοιχεῖα ταὐτά α8.} 6. τῶν 

οτὰ ΑἸ. | τὸ βα Τα. | τῷ β Τ. 

ἢ τὸ ἕν Αὐ, ὃν καὶ τὸ ἕν Εὖ, [8. ἑκάστῳ} ὃν ἔχ. ΑΙδχ. Ι καὶ οτὰ 8. 12: 

ὕλη] ἡ ὕλη ΕΤΤα5. 1 13. ἑαυτό ΑὉ, αὑτὸν 7αβο. οὐσία Τ΄ [ 14. ὧν α 

ἀρχαὶ α8.} ψυχροῦ καὶ ϑερμοῦ Αδι 1] 15. ἕτερον --- 16. γενόμενον ΑἸδχ. 

Ῥοβὲ πρός τι ὃ 9. Ῥοποπάα ἀυριίγαιτιν. { 15. γὰρ} ρτοΐεοοίο ὦ, οτὰ 8. 16. 

ταῦτα ΕἸ Τὰς, ταὐτὰ ἴον. 1 1τ. τὸ Αδα5. 1 18. εἴποιεν ΑὉ. 1 τρεῖς οτὰ Τ' 

τ. στοιχείων ΕἸ. 1 ἔστιν 

19. τούτων ἕκαστον 8.1 20. χρώμασι «Αδὲ. [ “1. καὶ οπι ΕἸ Τα8. [ 25. ἱστῶν 

Αὐ ΑἸοχ α8. καὶ οὐσία] οὖσα ΕἼΤ, ἴοτι. χαὶ αἰτία. ᾿ 26. τέσσαρες Ταϑ8. ᾿ 

21. πρῶτον] ἴοτι. ποιητικὸν. [ ἀλλο ἀλλῳ] ἐπ αἰἴΐο αἴΐα ἡ. 1 “9. καὶ -- 

80. ἀρχή οπι 41 ΑἸοχ. [.29. χαὶ δὴ εἰς ἴα80. [.31. ἀνϑρώποις οτὰ Αδαδ, 

γο ἄνθρωπος ἄνθρωπος, ἔτι ἄνϑρωπος ἄνθρωπον Εἰ τὰρ, ἴοτι. ἀνθρώπῳ 

ἄνθρωπος, εἴ. Ζε]1εν Θόδολ. Π. Ρ. 411. [ 7 οπι 7. 
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ἐναντίον, τρόπον τινὰ τρία αἴτια ἂν εἴη, ὡδὶ δὲ τέτταρα. 

ὑγίεια γάρ πως ἡ ἰατριχή, καὶ οἰχίας εἶδος ἡ οἰκοδομική, 
καὶ ἄνϑρωπος ἄνθρωπον γεννᾷ" ἔτι παρὰ ταῦτα ὡς τὸ 
πρῶτον πάντων κινὃν πάντα. 8ὅ 

ὅ. Ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶ τὰ μὲν χωριξὰ τὰ δ᾽ ὁ χωριςά, ἀἐσίαι 
ἐχεῖνα. χαὶ διὰ τῶτο πάντων αἴτια ταῦτα, ὅτι τῶν ὁσιῶν 1011α 

ἄνευ ὁχ ἔςτι τὰ πάϑη χαὶ αἱ χινήσεις. ἔπειτα ἔξαν ταῦτα 
ψυχὴ ἴσως χαὶ σῶμα, ἢ νᾶς χαὶ ὄρεξις χαὶ σῶμα. ἔτι 

δ᾽ ἄλλον τρόπον τῷ ἀνάλογον ἀρχαὶ αἱ αὐταί, οἷον ἐνέρ- 
γεια χαὶ δύναμις" ἀλλὰ χαὶ ταῦτα ἄλλα τε ἄλλοις καὶ ὅ 
ἄλλως. ἐν ἐνίοις μὲν γὰρ τὸ αὐτὸ ὁτὲ μὲν ἐνεργείῳ ἐςὶν 
ὁτὲ δὲ δυνάμει, οἷον οἶνος ἢ σὰρξ ἢ ἄνθρωπος. πίπτει δὲ 
καὶ ταῦτα εἰς τὰ εἰρημένα αἴτια. ἐνεργείῳ μὲν γὰρ τὸ 
εἶδος, ἐὰν ἢ χωριξόν, χαὶ τὸ ἐξ ἀμφοῖν, ςέρησις δὲ οἷον 
σχότος ἢ κάμνον, δυνάμει δὲ ἡ ὕλη" τοῦτο γάρ ἐστι τὸ 10 
δυνάμενον γίγνεσϑαι ἄμφω. ἄλλως δ᾽ ἐνεργείᾳ χαὶ δὺυ- 
γάμει διαφέρει, ὧν μή ἐειν ἡ αὐτὴ ὕλη, ὧν οὐχ ἔςι τὸ 
αὐτὸ εἶδος ἀλλ᾽ ἕτερον, ὥσπερ ἀνϑρώπϑ αἴτιον τά τὲ ςοι- 
χεῖα, πῦρ χαὶ γῆ ὡς ὕλη, χαὶ τὸ ἴδιον εἶδος καὶ εἴ τι 

»ᾳ«σἄλλο ἔξω, οἷον ὁ πατήρ, χαὶ παρὰ ταῦτα ὁ ἥλιος χαὶ ὁ 1ὅ 

λοξὸς χύκλος, ὅτε ὕλη ὄντα οὔτ᾽ εἶδος οὔτε ςέρησις οὔτε 

ὁμοειδές, ἀλλὰ χινᾶντα. ἔτι δὲ ὁρᾶν δεῖ ὅτι τὰ μὲν χα- 
ϑόλου ἔςιν εἰπεῖν, τὰ δ᾽ ὃ. πάντων δὴ πρῶται ἀρχαὶ τὸ 
ἐνεργείῳ πρῶτον τοδί, χαὶ ἄλλο ὃ δυνάμει. ἐχεῖνα μὲν 
οὖν τὰ χαϑόλου οὐχ ἔξιν. ἀρχὴ γὰρ τὸ καϑ' ἕχαστογ 90 
τῶν χαϑ'᾽ ἕχαςον: ἄνϑρωπος μὲν γὰρ ἀνϑρώπου χαϑόλου" 
ἀλλ᾽ ὀχ ἔςτιν οὐϑείς, ἀλλὰ Πηλεὺς ᾿“χιλλέως, σοῦ δὲ ὁ 

πατήρ, καὶ τοδὶ τὸ Βὶ τουδὶ τῇ ΒΑ͂, ὅλως δὲ τὸ Β τοῦ 
ἁπλῶς Β΄. ἔπειτα εἴδη τὰ τῶν ὀσιῶν: ἄλλα δὲ ἄλλων 
αἴτια χαὶ ςοιχεῖα, ὥσπερ ἐλέχϑη, τῶν μὴ ἐν ταὐτῷ γέ- 35 

84. ὡς τὸ] ἴοτί. τὸ ὡς. [.85. πάντα] τὼ πάντα Τ᾽] 86. οὐσία γρ ΕἸ. 

1071α ι. ἐκεῖναι Εἰα, δοχεῖ εἶναι Τ΄ καὶ οἵα Αό. [. 2. ἔσται] ἔστι 

ΑΙεχ. [.8. ἢ - σῶμα] ἢ νοῦς χαὶ σῶμα καὶ ὄρεξις, ἢ σῶμα καὶ ὄρεξις 

ἔοτε. παθυῖς ΑἸοχ. [ καὶ ἀπίς ὄρεξις οτὰ ὅ. [ 4. α ἀρχαὶ αὐταί γῇ} 5. ἀλλα 

τε] ἄλλοτε ΑΙοχ Τμοῖα. [ 6. ἐν οἵὰ Αἴοχ. [ 9. ἄν Αἴαχ. | ἢ τὸ χωριστόν 

Αϑαεο. 1 καὶ] ἢ γ9 Ε.} τι. ἄλλως δ᾽] ἄλλως δ᾽ ἢ οοπίοοι! Τοπ 6] πριν. 

(χορ. Ρ. 198. 12. ὧν μή] εἰ μή Τ. ] 14. καὶ ἀπίς τὸ οτὰ 7ά8. [ αἴδιον 

Εα8. | τι] ἔτι 4ὅ.}] 15. ταὐτὸ Τ΄ 11. δὲ οτὰ «4{ὅ. [ 19. τοδί ΕἸ Τ' ΑΙεχ, 

τὸ εἴδει 8οῦ, τῷ εἴδει α΄, οτὰα ἡ. [ ὃ] τὸ ὃ α5. | 20. τὼ εἰ 21. τῶν καϑ' 

ἕκαστον οτὰ «1Ὁ.} 22. ἀλλ᾽ οἵα ὁ. [ 28. τὸ ροβὲ δὲ οι Εἰ. [ 24. δὲ] δὴ α. 
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, "-Ὁ- ᾿Ὶ "»Ὡ-᾿ ᾽ὔ 

γει, χρωμάτων, ψόφων, ἐσιῶν, ποσότητος, πλὴν τῷ ἀνά- 
Ἢ - τα " τ " ΗΠ] ᾽ »,ὦἢ 

4 Γ(ι {  Ζ λογον" χαὶ τῶν ἐν ταὐτῷ εἴδει ἕτερα, οὐκ εἴδει, ἀλλ᾽ ὅτι 
- "7 “ Ν Α - 

τῶν χαϑ' ἕχαξςον ἄλλο ἥ τε σὴ ὕλη χαὶ τὸ χινῆσαν χαὶ 
᾿ - Ἄν τ ͵, - ΄, ὧκ ͵΄ 5, ἈμοΣ . ᾿ 

τὸ εἶδος χαὶ ἡ ἐμή, τῷ χαϑόλου δὲ λόγῳ ταῦτα. τὸ δὴ 
- Ν Ἃ ὥ - - κ ’,ὔ 80 ζητεῖν τίνες ἀρχαὶ ἢ ςοιχεῖα τῶν ὀσιῶν χαὶ πρός τι χαὶ 

ποιῶν, πότερον αἱ αὐταὶ ἢ ἕτεραι, δῆλον ὅτι πολλαχῶς 
, Ἢ Ἢ ΠΕ ͵ ὡς ᾽ "χω ᾽ ᾽ 

τε λεγομένων ἐςὶν ἑχάςϑ, διαιρεϑέντων δὲ ὃ ταῦτα ἀλλ 

ἕτερα, πλὴν ὡδὶ καὶ πάντων. ὡδὶ μὲν ταὐτὰ [1] τῷ ἀνά- 
ε ἰ “ ΄ Χ - Ν ἊΝ - 

λογον, “ὅτι ὕλη, εἶδος, ςέρησις, τὸ κινῦν, καὶ ὡδὶ τὰ τῶν 
ἰρο ᾿ ) “ - ἐ 86 ὁσιῶν αἴτια ὡς αἴτια πάντων, ὅτι ἀναιρεῖται ἀναιρϑμένων. 

Ἁ - ν 7 - ΄ 

ἔτι τὸ πρῶτον ἐντελεχείῳφ. ὡδὶ δὲ ἕτερα πρῶτα ὅσα τὰ 
ἉἌ , ΄ γτῇ , 

ἐναντία, ἃ μήτε ὡς γένη λέγεται μήτε πολλαχῶς λέγε- 
ἮΝ ῃ ΩΣ - Ν - ᾽ - 1011} ται" χαὶ ἔτι αἱ ὅλαι. τίνες μὲν ἐν αἱ ἀρχαὶ τῶν αἰσϑητῶν 

χαὶ πόσαι, καὶ πῶς αἱ αὐταὶ καὶ πῶς ἕτεραι, εἴρηται. 
2 Ν τ - 2. ἡ ΄ Ὰ ς Ἢ , 

0 ᾿Γπεὶ δ᾽ σαν τρεῖς ὀσίαι, δύο μὲν αἱ φυσιχαί, μία 

δ᾽ ἡ ἀχίνητος, περὶ ταύτης λεχτέον, ὅτι ἀνάγχη εἶναί τινὰ 

5 ἀΐδιον ὁσίαν ἀκίνητον. αἵ τὲ γὰρ ὀσίαι πρῶται τῶν ὄντων,346 
χαὶ δὶ πᾶσαι φϑαρταί, πάντα φϑαρτά. ἀλλ᾽ ἀδύνατον 

᾿ ΄ - Ν Ὰ “ ΄, 

κίνησιν ἢ γενέσϑαι ἢ φϑαρῆναι" ἀξὲ γὰρ ἣν. δὲ χρόνον" 
᾽ Ὰ -τ' ᾿ ΄, «- δ - δον 7, 
ὃ γὰρ οἷόν τε τὸ πρότερον χαὶ ὕςξερον εἶναι μὴ ὄντος χρό- 

ὙῸ Υ: 7 “ ᾿ « ᾿ ͵ 
γου. χαὶ ἡ κίνησις ἄρα οὕτω συνεχὴς ὥσπερ καὶ ὃ χρό- 

Ε). ι Ἁ Χ } ΄ ΄ , 

10 γος" ἢ γὰρ τὸ αὐτὸ ἢ κινήσεώς τι πάϑος. κίνησις δ᾽ οὐχ 
λ Ν ΄ 

ἔςξι συνεχὴς ἀλλ᾽ ἢ ἡ κατὰ τόπον, καὶ ταύτης ἡ χύκλῳ. 
᾿ ἵ π ν- ῃ δ , . ξϑ 

ἀλλὰ μὴν εἰ ἔξαι χινητικὸν ἢ ποιητικόν, μὴ ἐνεργοῦν δέ 
ΣῈ ϑ 713, " ᾿ Ξ κ, ᾿Ὶ κ ᾿ς », Α 

τι, οὐκ ἔςι χίνησις᾽" ἐνδέχεται γὰρ τὸ δύναμιν ἔχον μὴ 
- ) " »] » ΩΣ Ν ΄ ΕΣ 

ἐνεργεῖν. οὐϑὲν ἄρα ὀφελος ὁδ᾽ ἐαν οὐσίας ποιήσωμεν ἀϊ- 
15 δίδς, ὥσπερ οἱ τὰ εἴδη, εἰ μή τις δυναμένη ἐνέξαι ἀρχὴ 

7: ᾽ Ψ Ι] ᾽ Ω Π ΓᾺ ᾽ ᾽ "7 ᾽ , 

μεταβάλλειν. οὐ τοίνυν οὐδ᾽ αὕτη ἱκανη, οὐδ᾽ ἄλλη ϑσία 
᾿ ) ᾿ δ ᾿ ΄ »ἤ 

παρὰ τὰ εἴδη" εἰ γὰρ μὴ ἐνεργήσει, ὁκ ἔξαι κίνησις. ἔτι 

26. οὐσιῶν ψόφων 7. [ Ροϑὶ ποσότητος εοοἷοπ 6, Ραποίππι ὦ. [.26. 21. 

Ῥοβὲ ἀνάλογον ποι ἀἰδιϊπρατηι οὗ. 28. τῶν] τῷ Εἰ, τὸ Τ', ἡ τῶν 48. ᾿ 

28. 29. χαὶ τὸ εἶδος Ροβὶ ὕλη ΕἼΤΊα8. ΑἸΙεχ, ἴογι. σοοῖο; θαάοπι γορα ροϑὲ 

κινῆσαν ἰϊογαις ἦα8. 1 29. δὴ ΕΤΤΕ δ, δὲ αϑοὐ. 1 80. ἢ] καὶ ΑΙοχ α8. | καὶ 

τὶς πρός τι οχὰ ὃ. [ 88. μὲν] δὲ Αδα5. [  οτὰ ΑἸἴοχ. } 84. ἥ ὕλη α8.} 

ὧδὲ] ἴοτι. ὅτι ε πε. 831. ὡς μήτε 7. 

1071 1. αἵ ροθὲ οὖν εἰ 2. πῶς οπι 4, ] 8. τρεῖς αἱ οὐσίαι ΑἸοκχ. | 

4.5. αἴδιόν τινὰ Εἰα8.} τ. ἢ ροβὶ κίνησιν εἰ 8. τὸ οπι 7. [ 11. ἀλλὴ ἢ ἣ 

ΑΙοχ. [ ἢ οπι “ὁ. [ ἣ οπι α. ταύτης οτα ἡ. [ 12. ἔστι ΑἹ ΑἸοχ ἐα8. 

18. ἔστι] ἴοτι. ἔσται ο. ΑΙεχ. [14. οὐϑὲν]} οὐδ᾽ ἐὰν ΕΤ. 1 16. αὐτὴ α8. 

11. ἐνεργήση οὐκ ἔστι ΑὉ. 1 11. 18. ἔτι δ᾽ οὐδ᾽ Τ. 
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ὁδ᾽ εἰ ἐνεργήσει, ἡ δ᾽ οὐσία αὐτῆς δύναμις" οὐ γὰρ ἔξαι 
χίνησις ἀΐδιος" ἐνδέχεται γὰρ τὸ δυνάμει ὃν μὴ εἶναι. δεῖ 
ἄρα εἶναι ἀρχὴν τοιαύτην ἧς ἡ ὁσία ἐνέργεια. ἔτι τοίνυν 
ταύτας δεῖ τὰς ἐσίας εἶναι ἄνευ ὕλης. ἀϊδίους γὰρ δεῖ, 

εἴ πέρ γε καὶ ἄλλο τι ἀΐδιον. ἐνεργείᾳ ἄρα. καίτοι ἀπο- 
οἰα" δοκεῖ γὰρ τὸ μὲν ἐνεργδν πᾶν δύνασϑαι, τὸ δὲ δυ- 
νάμενον ὁ πᾶν ἐνεργεῖν, ὥςε πρότερον εἶναι τὴν δύναμιν. 
ἀλλὰ μὴν εἰ τῦτο, οὐϑὲν ἔξαι τῶν ὄντων" ἐνδέχεται γὰρ 
δύνασϑαι μὲν εἶναι μήπω δ᾽ εἶναι. χαίτοι εἰ ὡς λέγουσιν 

οἱ ϑεολόγοι οἱ ἐκ νυχτὸς γεννῶντες, ἢ ὡς οἱ φυσιχοὶ ἦν 

ὁμὃ πάντα χρήματά φασι, τὸ αὐτὸ ἀδύνατον. πῶς γὰρ 
κινηϑήσεται, εἰ μηϑὲν ἔξαι ἐνεργείῳ αἴτιον; οὐ γὰρ ἥ γε 
ὕλη χινήσει αὐτὴ ἑαυτήν, ἀλλὰ τεχτονιχή, οὐδὲ τὰ ἐπι- 
μήνια οὐδ᾽ ἡ γῆ, ἀλλὰ τὰ σπέρματα χαὶ ἡ γονή. διὸ 
ἔνιοι ποιῦσιν ἀξὶ ἐνέργειαν, οἷον “εύχιππος χαὶ Πλάτων" 

φᾳἀΤἀεὶ γὰρ εἶναί φασι κίνησιν. ἀλλὰ διὰ τί χαὶ τίνα ὁ λέ- 
γϑσιν, ὀδὲ ὡδί, δὲ τὴν αἰτίαν. ὀϑὲν γὰρ ὡς ἔτυχε χινεῖ- 
ται, ἀλλὰ δεῖ τι ἀεὶ ὑπάρχειν, ὥσπερ νῦν φύσει μὲν 
ὧδί, βίᾳ δὲ ἢ ὑπὸ νοῦ ἢ ἄλλου ὡδί. εἶτα ποία πρώτη; 
διαφέρει γὰρ ἀμήχανον ὅσον. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ Πλάτωνέ 
γε οἷόν τε λέγειν ἣν οἴεται ἐνίοτε ἀρχὴν εἶναι, τὸ αὐτὸ 
ἑαυτὸ χινοῦν" ὕςερον γὰρ καὶ ἅμα τῷ οὐρανῷ ἡ ψυχή, 
ὡς φησίν. τὸ μὲν δὴ δύναμιν οἴεσϑαι ἐνεργείας πρότερον 
ἔςι μὲν ὡς χαλῶς, ἔςι δ᾽ ὡς οὔ" εἴρηται δὲ πῶς. ὅτι δ᾽ 

ἐνέργεια πρότερον, μαρτυρεῖ ᾿“ναξαγόρας (ὁ γὰρ νὃς ἐνερ- 
γείᾳ) καὶ ᾿Εμπεδοχλῆς φιλίαν χαὶ νεῖχος, χαὶ οἱ ἀξὶ λέ- 
γοντες κίνησιν εἶναι, ὥσπερ ““εύκιππος. ὥς᾽ ἐκ ἦν ἄπειρον 
χρόνον γάος ἢ νύξ, ἀλλὰ ταὐτὰ ἀεὶ 1) περιόδῳ ἢ ἀλ- 
λως, εἴπερ πρότερον ἐνέργεια δυνάμεως. εἰ δὴ τὸ αὐτὸ 
ἀεὶ περιόδῳ, δεῖ τι ἀεὶ μένειν ὡσαύτως ἐνεργοῦν. εἰ δὲ 
μέλλει γένεσις χαὶ φϑορὰ εἶναι, ἄλλο δεῖ εἶναι ἀεὶ ἐνερ- 

21. τὰς οπὰ .«4Ὅ. [ 22. γε οἵα Τ'Α. [ ἐνέργεια 4. ] 26. εἰ] δ᾽ Τ΄ | 21. 

ὡς εἰ ἦν οτὰ Εἰ. [.28. ἀδύνατον] αἴτιον ΕΜ. 1 59. μὴ ἔσται ἐνεργείᾳ τι 

αἴτιον Εἰ. [ 30. αὑτήν 4. ] ἀλλὰ] ἀλλ᾽ ἡ ΑΙεχ. [.34. οὐδὲ ὡδί] πε οἴ 
δὲ ὃ. 1 835. τι αἶξί τι ὑπάρχειν “45. ] 31. διαφέρειν «1, ] ὅσον οτὰ 416. | 

πλάτων Τ', πλάτων εἴ 4. 

1072 α 1. λόγω 7. Ι ἣν οπὰ .4ὅ.[ ἀρχὴν εἶναι ἐνίοτε α8.} 3. ροϑὲ πρό- 

φέρον αὐά εὖναι 48. δ. 6. ἐνέργεια Τά8. 6. τὴν φιλίαν 8. καὶ τὸ νεῖκος 

ΕἼΤαβ. 8. χρόνου ΑΑΡ. ] 11. 12. ἐνεργοῦν εἶναι ἀεὶ ἀ8, ἐνερ. εἶναι, οτεῖθδο 
ἀεὶ, ΕἸ ΤΊ. 

Ατιϑίοι, τποίαρἢ. εἀ. Βοπῖ ΥοἹ. 1. 1ὅ 

20 

90 

80 

1012 α 

10 
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γᾶν ἄλλως χαὶ ἄλλως. ἀνάγχη ἄρα ὡδὶ μὲν χκαϑ' αὑτὸ 
ἐνεργεῖν, ὡδὲ δὲ χατ᾿ ἄλλο" ἤτοι ἄρα χαϑ' ἕτερον 1) χατὰ 
τὸ πρῶτον. ἀνάγχη δὴ χατὰ τοῦτο" πάλιν γὰρ ἐχεῖνο 

ιὅ αὑτῷ τε αἴτιον χἀχείνῳ. οὐχοῦν βέλτιον τὸ πρῶτον" χαὶ 
γὰρ αἴτιον ἣν ἐκεῖνο τῇ ἀεὶ ὡσαύτως, τῷ δ᾽ ἄλλως ἕτερον" 

τῷ δ᾽ ἀεὶ ἄλλως ἄμφω δηλονότι. ὀχδν ὅτως χαὶ ἔχουσιν 
αἱ χινήσεις. τί ὃν ἄλλας δεῖ ζητεῖν ἀρχάς; 

7 Ἐπεὶ δ᾽ δϑτω. τ᾽ ἐνδέχεται, χαὶ εἰ. μὴ οὕτως; ἐκ φυ- 
0 χτὸς ἔξαι χαὶ ὁμοῦ πάντων χαὶ ἐκ μὴ ὄντος, λύοιτ᾽ ἂν 

ταῦτα, χαὶ ἔξει τι ἀξὶ κινόμενον χίνησιν ἄπαυξον, αὕτη 
δ᾽ ἡ κύχλῳ: καὶ τῦτο οὐ λόγῳ μόνον ἀλλ᾽ ἔργῳ δῆλον. 
ὡς᾽ ἀΐδιος ἂν εἴη ὁ πρῶτος οὐρανός. ἔςξι τοίνυν τι χαὶ ὃ548 

κινεῖ. ἐπεὶ δὲ τὸ χινούμενον καὶ χινοῦν χαὶ μέσον, τοίνυν 
9ὅ ἔςι τι ὃ ὁ χινόμεγον κινεῖ, ἀΐδιον χαὶ ὁσία χαὶ ἐνέργεια 

ὅσα. κινεῖ δὲ ὧδε τὸ ὀρεχτόν, καὶ τὸ νοητὸν χινεῖ ὁ κινό- 
μένον. τούτων τὰ πρῶτα τὰ αὐτά. ἐπιϑυμητὸν μὲν γὰρ 
τὸ φαινόμενον χαλόν, βουλητὸν δὲ πρῶτον τὸ ὃν χαλόν. 
ὀρεγόμεϑα δὲ διότι δοκεῖ μᾶλλον ἢ δοκεῖ διότι ὀρεγόμεϑα. 

80 ἀρχὴ γὰρ ἡ νόησις. νᾶς δὲ ὑπὸ τῇ νοητῷ χινεῖται, νοητὴ δὲ 
ἡ ἑτέρα συςροιχία καϑ' αὑτήν" χαὶ ταύτης ἡ ὀσία πρώτη, 
καὶ ταύτης ἡ ἁπλῆ χαὶ χατ᾽ ἐνέργειαν. ἔςι δὲ τὸ ὃν χαὶ 

τὸ ἁπλὲν ὁ τὸ αὐτό" τὸ μὲν γὰρ ἕν μέτρον σημαίνει, τὸ 
δὲ ἁπλὲν πῶς ἔχον αὐτό. ἀλλὰ μὴν χαὶ τὸ χαλὸν καὶ 

88 τὸ δι αὑτὸ αἱρετὸν ἐν τῇ αὐτῇ συςοιχίφ᾽ καὶ ἔτι» ἄριςον 
1012 ἀξὶ ἢ ἀνάλογον τὸ πρῶτον. ὅτι δ᾽ ἔςξι τὸ ὃ ἕνεχα ἐν τοῖς 

ἀκινήτοις, ἡ διαίρεσις δηλοῖ. ἔςι γάρ τινι τὸ ὃ ἕνεχα, ὧν 

18. ἑχάτερον Τ᾽. [ 14. ἐχεῖνο οτὰ 7. 15. αὐτῷ ΑΙοχ ἀ86. [ 16. τοῦ Ὥι 

τὰ δ᾽ Τί οὐδ᾽ 4. 19. τ΄ οπι ΑΙεχ. [.21. καὶ εἰ ἔστι 8. ἔστι οτὰ ἵ. 1 22. 

μόνον λόγω ΑΔ. 1 “4. ἐπεὶ δὲ --- 25. ἔστι τι] τὸ εἴ τι οπιὶ Εἰ, χαὶ δηῖα 

μέσον οτὰ ἐω8, ρμοϑβί χιγοῦν ἀϊϑεϊηθυπιπὶ 80 ὺ, Ροϑὲ μέσον ἀϊδείηρτε Αἰεχ τα, 

564 τὰ ἰοοιι5 ποηήαπη βαμαίτπδ; ϑΘΌΒρΙΟΟΣ ἰοροηάατη γ] ἐπεὸὲ δὲ τὸ χενούμε- 

νὸν καὶ κινοῦν μέσον, ἔστι τοίνυν τι οἵ. ΟΡ 5. Ρ. 125, νῸ}] ἐπεὶ δὲ τὸ μὲν 

κινούμενον καὶ μὴ κινοῦν, τὸ δὲ κινούμενον καὶ κινοῦν, καὶ τρίτον τοίνυν 

ἔστι τι. 1 26. Ροϑί ὧδε Ῥαποῖο ἀἰδιϊπρττης αβϑοῦ, ποὴ ἀἸδεϊπριπτην ΑἸοὸχ Τα. ] 

τὸ Ροβὶ καὶ οτὰκ 7΄. [ 26. 21. χενούμενον ΑἸ  α, κινούμενα οὗ. 21. τούτων δὲ 

γὰρ μὲν Αι] 29. ὅτε ΕἼΤας. [ μᾶλλον] καλὸν ΕΠ ΜΙ, ἀγαϑὸν ς.] 

80. γὰρ ΕἼΤ᾽ ΑἸοχ ἐα8, δὲ οὖ. [ κινεῖται οὐὰ «16. ] νοητὸν Τα.  αὲ ἑμπξοί- 

δύνει 9ογ θη} ΡῈ. 86 ὑγοργίαηι ογοῖξ ἃ. 1 81. ἡ ἄὐϊο οὐσία εἰ 82. καὶ 

ταύτης ἣ οτὰ ΑὉ. ] 32. ἁπλῶς 48. καὶ οπὰ Τ΄ 1 838. τὸ δηΐίοὸ ἁπλοῦν ὁπὰ 

ΕΤΡΟ, [ γὰρ οπι «10. 35. δι᾿ αὐτὸ ἀ80, οπι 7΄. [ συστοιχείωα δα. 

1072 0 2. ἕνεκα] ἕνεκα τινὸς 44Ὁ. 

τὰ 8. 
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τὸ μὲν ἔςι τὸ δ᾽ οὐκ ἔξτι. κινεῖ δὲ ὡς ἐρώμενον, χινέμενον 
δὲ τάλλα κινεῖ. εἰ μὲν ὅν τι χινεῖται, ἐνδέχεται καὶ ἀλ- 

λως ἔχειν. ὥς᾽ εἰ φορὰ ἡ πρώτη [χαὶ] ἐνέργειά ἐςιν, ἣ χι- ὅ 
γεῖται, ταύτῃ [δὲ] ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν, κατὰ τόπον, καὶ 
εἰ μὴ κατ᾽ οὐσίαν. ἐπεὶ δ᾽ ἔξει τι κινᾶν αὐτὸ ἀκίνητον ὄν, 
ἐνεργείᾳ ὄν, τῶτο ἐκ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν ὀδαμῶς. φορὰ 
γὰρ ἡ πρώτη τῶν μεταβολῶν, ταύτης δὲ ἡ κύκλῳ: ταύ- 
τὴν δὲ τῶτο χινεῖ. ἐξ ἀνάγκης ἄρα ἐςὶν ὄν" καὶ ἧ ἀνάγκῃ, 10 
χαλῶς, χαὶ ὅτως ἀρχή. τὼ γὰρ ἀναγχαῖον τοσαυταχῶς, 
τὸ μὲν βίᾳ ὅτι παρὰ τὴν ὁρμήν, τὸ δὲ ὃ ὁκ ἄνευ τὸ εὖ, 
τὸ δὲ μὴ ἐνδεχόμενον ἄλλως ἀλλ᾽ ἁπλῶς. ἐκ τοιαύτης 

φιϑάρα ἀρχῆς ἤρτηται ὁ οὐρανὸς χαὶ ἡ φύσις. διαγωγὴ δ᾽ 
ἐςὶν οἵα ἡ ἀρίξη μιχρὸν χρόνον ἡμῖν" ὅτω γὰρ ἀεὶ ἐχεῖνό 1 
ἐςιν (ἡμῖν μὲν γὰρ ἀδύνατον), ἐπεὶ χαὶ ἡδονὴ ἡ ἐνέργεια 
τούτου" χαὶ διὰ τοῦτο ἐγρήγορσις αἴσϑησις νόησις ἥδιςξον, 
ἐλπίδες δὲ χαὶ μνῆμαι διὰ ταῦτα. ἡ δὲ νόησις ἡ καϑ' 

αὑτὴν τοῦ καϑ'᾽ αὑτὸ ἀρίστου, χαὶ ἡ μάλιςα τ μάλιςα. 
αὑτὸν δὲ νοεῖ ὁ νᾶς χατὰ μετάληψιν τῇ νοητϑ᾽ νοητὸς γὰρ 30 
γίγνεται ϑιγγάνων χαὶ νοῶν, ὡςξ ταὐτὸν νᾶς καὶ νοητόν. 
τὸ γὰρ δεχτικὸν τοῦ νοητοῦ καὶ τῆς ὀσίας νᾶδς. ἐνεργεῖ δὲ 
ἔχων: ὡς ἐχεῖνο μᾶλλον τότϑ ὃ δοχεῖ ὁ νᾶς ϑεῖον ἔχειν, 

χαὶ ἡ ϑεωρία τὸ ἥδιςον χαὶ ἄριξςον. εἰ οὖν οὕτως εὖ ἔχει, 
ὡς ἡμεῖς ποτέ, ὁ ϑεὸς ἀεί, ϑαυμαςόν᾽ εἰ δὲ μᾶλλον, ἔτι 3ὅ 

ϑαυμασιώτερον. ἔχει δὲ ὡδί. χαὶ ζωὴ δέ γε ὑπάρχει" ἡ 
γὰρ νῷ ἐνέργεια ζωή, ἐκεῖνος δὲ ἡ) ἐνέργεια" ἐνέργεια δὲ ἡ 

καϑ' αὑτὴν ἐχείνου ζωὴ ἀρίστη καὶ ἀΐδιος. φαμὲν δὲ τὸν 
ϑεὸν εἶναν ζῷον ἀΐδιον ἄριξςον, ὥςε ζωὴ χαὶ αἰὼν συνεχὴς 

8. δὲ] δὴ «45α. [ δρώμενον Τ'. [ κινουμένω ΕἼΤ. ] 4. εἴ] ὅτι ΤΕ. | καὶ 

οτὰ Κ᾽ ΑἸοχ. [ 5. εἰ φορὰ ἢ πρώτη 5οτῖρδὶ οὔτὰ ΑΙεχ, ἢ φορὰ ἡ πρώτη Εἰ, 

ἐ ἡ φορὰ πρώτη αϑεὺ, εἰ ροδὶ πρώτη 1.  ροβὲ πρώτη δοτητμα, ροβὶ ἐστιν 

ποῖ αἰσιϊπρτπιπὶ οὗ. [ 5. 6. Ροβὲ κενεῖται σοτωτηα 6, οοΐοπ ὦ. | 5. καὶ οτα τε π αι 

οαχταὰ ΑἸοχ. [ 6. ταύτῃ ΕἸ ΑΙεχ ἡ, ταύτην ἀϑοἶ, εἴ. ΟΡ 5. Ρ. 105. [ δὲ νεῖ οταῖι- 

τοπάτιμ, εἴ, ΑΙοχ ῥ. 6710, 16 ποῖ., γ6] τηπίαπάπμη ἴῃ δὴ νεὶ γε, οἵ. Ο}»5. 1. 1. Ι 

10. ἀνάγχη 48. .] 15. ἐστὶν. οἵα Εὖ. [ οἵα} οἵα τε Εκ8, οτὰ Τ΄ 16. 

ἔστιν οτὰ “46. ] μὲν οὰ 7. 1 ἡδονὴ ἧ ἐν. ΑΙεχ ὙΒοπὰ α8, γ0 καὶ ἡδονὴ ἡ 

ἐν. Εἰ, ἡ ἡδονὴ ἔν. εὐ. 1 18. κνῆμαι ΕἸ. ] 19. αὑτὸ] αὑτὸν Τ΄ 1 ἀορί- 

στου «.] 20. ἑαυτὸν 41, αὐτὸν α8. ] κατὰ] καὶ 47. νοητὸς -- 22. γοη- 

τοῦ οἵὰ 17΄. [ 21. χαὶ ροβὲ νοῦς οἵα 410. | 28. ἴοτι. ἐκείνου μαλλον τοῦτο 

ὁ. Ἅ[Εχ. { 24. ἀόριστον ΕΤ. | οὖν οἵα Τ΄ 1. 26. ὧδε ΕΤαδο. [ ἑποχίδεϊί ἐ.] 

21. ἐκεῖνο Εἰ ΑἸεχ. [:- 28. ἀΐδιος --- 29. ζῷον οἵα 7. [ 28. δὲ} ἔοτι. δὴ. 

29. ἀόριστον Τ΄.. 
46 
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80 χαὶ ἀΐδιος ὑπάρχει τῷ ϑεῷ" τοῦτο γὰρ ὁ ϑεός. ὅσοι δὲ 
ς ͵ “ ε - ΄ ᾿ ΄ 
ὑπολαμβάνουσιν, ὥσπερ οἱ ΠΠ)υϑαγόρειοι καὶ «Φπεύσιππος, 

) ᾽ “- τ Α 

τὸ χάλλιστον χαὶ ἄριστον μὴ ἐν ἀρχῇ εἶναι, διὰ τὸ χαὶ 
- - κ - - ᾿ ᾽ ) ᾿ Δ τῶν φυτῶν χαὶ τῶν ζῴων τὰς ἀρχὰς αἴτια μὲν εἶναι, τὸ 

δὲ χαλὸν χαὶ τέλειον ἐν τοῖς ἐχ τότων, ὁκ ὀρϑῶς οἴονται. 
Ν " - Ν , " Ν λ 80 τὸ γὰρ σπέρμα ἐξ ἑτέρων ἐστὶ προτέρων τελείων, καὶ τὸ 

1073. πρῶτον οὐ σπέρμα ἐστίν, ἀλλὰ τὸ τέλειον" οἷον πρότερον 
ἄνθρωπον ἂν φαίη τις εἶναι τ σπέρματος, ὁ τὸν ἐκ τότϑ8 

΄ ) ᾽ τ᾿ ᾿ ε ΚΑ ») 

γενόμενον, ἀλλ᾽ ἕτερον ἐξ ὃ τὸ σπέρμα. ὅτι μὲν ὃν ἔειν 

ὁσία τις ἀΐδιος καὶ ἀκίνητος χαὶ χκεχωρισμένη τῶν αἰσϑη- 

ὅ τῶν, φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων. δέδειχται δὲ καὶ ὅτι μέ-550 
3 λ ᾿ 2 ΄ λ δ. ὦ ) Ἄνω Ὁ ; 

γεϑος οϑὲν ἔχειν ἐνδέχεται ταύτην τὴν ὁσίαν, ἀλλ᾽ ἀμερῆς 

καὶ ἀδιαίρετός ἐξιν. χινεῖ γὰρ τὸν ἄπειρον χρόνον, ὀϑὲν δ᾽ 
ἔχει δύναμιν ἄπειρον πεπερασμένον. ἐπεὶ δὲ πᾶν μέγεϑος 
5 γ Ἂ , - ) 

ἢ) ἄπειρον ἢ πεπερασμένον, πεπερασμένον μὲν διὰ τᾶτο ἐκ 
10 ἂν ἔχοι μέγεϑος, ἄπειρον δ᾽ ὅτι ὅλως ὁκ ἔςτιν ὀϑὲν ἄπειρον 

, ) δὴ Χ “ ) ᾿ χ » ͵ Ξ 

μέγεϑοςς. ἀλλὰ μὴν χαὶ ὅτι ἀπαϑὲς χαὶ ἀναλλοίωτον 
- « ΄' - ᾿Ὶ ὔ 

πᾶσαι γὰρ αἱ ἄλλαι κινήσεις ὕστεραι τῆς χατὰ τόπον. 
Ἔ - “ Ξ 5 

ταῦτα μὲν ὃν δῆλα διότι τὅτον ἔχει τὸν τρόπον. 
΄ Π ΄ ἂ ΄ ΡΜ ο᾿ , 

8. Πότερον δὲ μίαν ϑετέον τὴν τοιαύτην ὁσίαν ἢ πλείδς, 

15 χαὶ πόσας, δεῖ μὴ λανθάνειν, ἀλλὰ μεμνῆσϑαι καὶ τὰς 
τῶν ἄλλων ἀποφάσεις, ὅτι περὶ πλήϑους οὐϑὲν εἰρήκασιν, 
δ ᾿ -᾿ ν ᾿ - 7) 7, 

ὅ τι χαὶ σαφὲς εἰπεῖν. ἡ μὲν γὰρ περὶ τὰς ἰδέας ὑπό- 
ληψις ὀδεμίαν ἔχει σχέψιν ἰδίαν" ἀριϑμὸς γὰρ λέγϑσι τὰς 
ἰδέας οἱ λέγοντες ἰδέας, περὶ δὲ τῶν ἀριϑμῶν ὁτὲ μὲν ὡς 

40 περὶ ἀπείρων λέγδσιν, ὁτὲ δὲ ὡς μέχρι τῆς δεχάδος ὡρι- 
σμένων" δι’ ἣν δ᾽ αἰτίαν τοσοῦτον τὸ πλῆϑος τῶν ἀριϑμῶν, 
οὐϑὲν λέγεται μετὰ σπϑδῆς ἀποδειχτικῆς. ἡμῖν δ᾽ ἐκ τῶν 
ὑποχειμένων καὶ διωρισμένων λεκτέον. ἡ μὲν γὰρ ἀρχὴ καὶ 
τὸ πρῶτον τῶν ὄντων ἀκίνητον καὶ χαϑ' αὑτὸ χαὶ χατὰ 

25 συμβεβηκός, χινὸν δὲ τὴν πρώτην ἀΐδιον χαὶ μίαν κίνησιν. 

80. καὶ οαι Ε Τ΄ 32. χαλλ. κ᾿. ἀρ.] ἀρ. μὴ κάλλ. α, ἀρ. καὶ κάλλ. 5. 
38. χαὶ τῶν ζῴων οτὰ Τ᾽ 834. καὶ τὸ τέλειον Τ᾽. [ 85. προτέρων ἐστὶ Α44Ὅς.] 

πρότερον α. 
᾿ ΕῚ 

- ς' , - - ͵ 
0194 1. οἷον τε πρότερον δ, οἷον ὥστε πρότερον Τ΄ 1 2. τις] τις 

, ΄ 32 , 

ἄνθρωπον Τ΄ 3. γεννώμενον 48. } 4. καὶ ἀκίνητος οτὰ Τ᾽. [ 6. ἐνδ, ἔχειν α8.]} 

1. χινεῖται Τ΄ } 8. πεπερασμένον ὃν. ἐπεὶ Τ΄} 10. μέγεϑος εἰς ἄπειρον Τ' ἢ} 
. “ ῳ ὦν ᾿ ἌΨῃ.. ὙΠ ᾿ "δ 

11. μὴν οτὲέ χαὶ ἀπαϑῆὴς καὶ ἀναλλοίωτος Ἴἴ΄ | 19. λ. τὰς ἰδέας α8. ᾿ 22. 

οὐδὲ 1. 1.28. διωρισμένων} δεδειγμένων ΑἸοχ. 1. 25. πρώτην καὶ αἱδ. α8. 
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ἐπεὶ δὲ τὸ χινούμενον ἀνάγκη ὑπό τινος κινεῖσθαι, καὶ τὸ 
πρῶτον κιγὃν ἀχίνητον εἶναι χαϑ' αὑτό, χαὶ τὴν ἀΐδιον χί- 
γησιν ὑπὸ ἀϊδίου κινεῖσϑαι καὶ τὴν μίαν ὑφ᾽ ἑνός, ὁρῶμεν 
δὲ παρὰ τὴν τῇ παντὸς τὴν ἁπλῆν φοράν, ἣν χινεῖν φα- 
μὲν τὴν πρώτην οὐσίαν χαὶ ἀκίνητον, ἄλλας φορὰς οὔσας 30 
τὰς τῶν πλανήτων ἀϊδίος (ἀΐδιον γὰρ χαὶ ἄξατον τὸ κύχλῳ 

"οισῶμα" δέδεικται δ᾽ ἐν τοῖς φυσιχοῖς περὶ τότων), ἀνάγκη 

καὶ τότων ἑκάξην τῶν φορῶν ὑπ᾽ ἀκινήτϑ τὲ κινεῖσϑαι καϑ' 
αὑτὸ καὶ ἀϊδίε ὀσίας. ἥ τὲ γὰρ τῶν ἄςρων φύσις ἀΐδιος 

οὐσία τις οὖσα, χαὶ τὸ κινϑν ἀΐδιον χαὶ πρότερον τῇ χινϑ- 8 

μένϑ, καὶ τὸ πρότερον ὁσίας ὁσίαν ἀναγχαῖον εἶναι. τρανε- 
ρὸν τοίνυν ὅτι τοσαύτας τὲ οὐσίας ἀναγχαῖον εἶναι τήν τὲ 
φύσιν ἀϊδίος καὶ ἀκινήτος χαϑ'᾽ αὑτὰς καὶ ἄνευ μεγέϑος, 

διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν πρότερον. ὅτι μὲν ὅν εἰσὶν ὀσίαι, 1018} 
καὶ τούτων τίς πρώτη χαὶ δευτέρα κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν 
ταῖς φοραῖς τῶν ἄστρων, φανερόν. τὸ δὲ πλῆϑος ἤδη τῶν 
φορῶν ἐκ τῆς οἰχειοτάτης φιλοσοφίᾳ τῶν μαϑηματικῶν 
ἐπιξτημῶν δεῖ σκοπεῖν, ἐκ τῆς ἀςρολογίας" αὕτη γὰρ περὶ ὕ 

ὁσίας αἰσϑητῆς μὲν ἀϊδίου δὲ ποιεῖται τὴν ϑεωρίαν, αἱ δ᾽ 
ἄλλαι περὶ ὁδεμιᾶς ὁσίας, οἷον ἥ τὲ περὶ τὸς ἀριϑμὲς χαὶ 

τὴν γεωμετρίαν. ὅτι μὲν ὃν πλείος τῶν φερομένων αἱ φο- 
ραί, φανερὸν τοῖς χαὶ μετρίως ἡμμέγοις" πλείὸς γὰρ ἕχα- 

ςον φέρεται μιᾶς τῶν πλανωμένων ἄφςρων. πόσαι δ᾽ αὗται 10 

τυγχάνϑθσιν ὅσαι, νῦν μὲν ἡμεῖς ἃ λέγθσι τῶν μαϑηματι- 
κῶν τινὲς ἐννοίας χάριν λέγομεν, ὅπως ἢ τι τῇ διανοίᾳ 

πλῆϑος ὡρισμένον ὑπολαβεῖν" τὸ δὲ λοιπὸν τὰ μὲν ζητθν- 
τας αὐτοὺς δεῖ, τὰ δὲ πυνϑανομένες παρὰ τῶν ζητόντωνγ, 

ἄν τι φαίνηται παρὰ τὰ νῦν εἰρημένα τοῖς ταῦτα πραγμα- 15 
τευομένοις, φιλεῖν μὲν ἀμφοτέρθος, πείϑεσϑαι δὲ τοῖς ἀχρι- 
βεξέροις. Εὔδοξος μὲν οὖν ἡλίε καὶ σελήνης ἑκατέρα τὴν 

φορὰν ἐν τρισὶν ἐτέϑετ᾽ εἶναι σφαίραις, ὧν τὴν μὲν πρώτην 
τὴν τῶν ἀπλανῶν ἄςξρων εἶναι, τὴν δὲ δευτέραν χατὰ τὸν 

ἡὐ!διὰ μέσων τῶν ζῳδίων, τὴν δὲ τρίτην κατὰ τὸν λελοξω- 30 

84. αὑτὴν ΕἸ ΑἸοχ, 5.4. αὑτὸ οὔπη οοἰουῖθ γρ Αἴοχ.  34..35. φύσις αἵ-- 

διος οὐσία} οὐσία ἀΐδιος 1. 36. τὸ οὰ α.} 31. τε ροϑὶ τοσαύτας οἵχ 8, 

ἴοτγι. σεῖο. 

1073} 1. εἰσὶν οτὰ 7΄. 2. τίς οπὰ κα. [ 4. σφαιρῶν ΑΙοχ, ἔογι. τϑοῖο. | 

φιλοσοφίᾳ ΔΙοχ ΤΠΒοπι, φιλοσοφίας Ἰαβεῦ. [ 11. μὲν καὶ ἡμεῖς 8..} 12. λέ- 

γωμεν 8. β ΡΖ. ζηλοῦντας α.} 15. φαίνεται “Γ΄. [πτ. ἑκατέρου ὁπὶ εὐ} 

19. τὸν] τὴν Τὶ, τὸ ΒΙΑδίας5. 1 χο. δὲ οπι ΕΥ̓, 1 τὸν] τὸ α8. 
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μένον ἐν τῷ πλάτει τῶν ζῳδίων" ἐν μείζονι δὲ πλάτει λε- 
λοξῶσϑαι καϑ' ὃν ἡ σελήνη φέρεται ἢ χαϑ᾽ ὃν ὁ ἥλιος. τῶν 
δὲ πλανωμένων ἄςρων ἐν τέτταρσιν ἑχάςϑ σφαίραις, καὶ 

τούτων δὲ τὴν μὲν πρώτην καὶ δευτέραν τὴν αὐτὴν εἶναι 
36 ἐχείναις (τήν τε γὰρ τῶν ἀπλανῶν τὴν ἁπάσας φέρουσαν 

[εἷναι χαὶ τὴν ὑπὸ ταύτην τεταγμένην χαὶ χατὰ τὸν διὰ 
μέσων τῶν ζῳδίων τὴν φορὰν ἔχοσαν κοινὴν ἁπασῶν εἶναι), 
τῆς δὲ τρίτης ἁπάντων τοὺς πόλος ἐν τῷ διὰ μέσων τῶν 
ζῳδίων εἶναι, τῆς δὲ τετάρτης τὴν φορὰν κατὰ τὸν λελο- 

80 ξωμένον πρὸς τὸν μέσον ταύτης" εἶναι δὲ τῆς τρίτης σφαί- 

ρὰς τὸς πόλος τῶν μὲν ἄλλων ἰδίθς, τὸς δὲ τῆς φροδί- 
της καὶ τῷ 'Πρι τὸς αὐτός. Κάλλιππος δὲ τὴν μὲν ϑέσιν 

τῶν σφαιρῶν τὴν αὐτὴν ἐτίϑετο {ὑδόξῳ, τϑτ᾿ ἔξι τῶν ἀπο- 
στημάτων τὴν τάξιν, τὸ δὲ πλῆϑος τῷ μὲν τοῦ Διὸς καὶ 

8ὅ τῷ τ Κρόνϑ τὸ αὐτὸ ἐχείνῳ ἀπεδίδϑ, τῷ δ᾽ ἡλίϑ χαὶ τῷ 
σελήνης δύο ᾧετο ἔτι προσϑετέας εἶναι σφαίρας, τὰ φαι- 
γόμενα εἰ μέλλει τις ἀποδώσειν, τοῖς δὲ λοιποῖς τῶν πλα- 
γνήτων ἑχάξῳ μίαν. ἀναγχαῖον δέ, εἰ μέλλεσι συντεϑεῖσαι 

10τ44 πᾶσαι τὰ φαινόμενα ἀποδώσειν, καϑ' ἕχαςον τῶν πλανω- 
μένων ἑτέρας σφαίρας μιᾷ ἐλάττονας εἶναι τὰς ἀνελιττό- 
σας χαὶ εἰς τὸ αὐτὸ ἀποχαϑιςξάσας τῇ ϑέσει τὴν πρώτην 
σφαῖραν ἀεὶ τῇ ὑποχάτω τεταγμένο ἄξοθ" ὅτω γὰρ μό- 

ὅγως ἐνδέγεται τὴ» τῶν πλανητῶν φορὰν ἅπαντα ποιεῖσϑαι. 
ἐπεὶ οὖν ἐν αἷς μὲν αὐτὰ φέρεται σφαίραις αἱ μὲν ὀχτὼ 
αἱ δὲ πέντε χαὶ εἴχοσίν εἰσιν, τότων δὲ μόνας οὐ δεῖ ἀνε- 

λιχϑῆναι ἐν αἷς τὸ χατωτάτω τεταγμένον φέρεται, αἱ μὲν 353 
τὰς τῶν πρώτων δύο ἀνελίττουσαι ἕξ ἔσονται, αἱ δὲ τὰς 

10 τῶν ὕςερον τεττάρων ἑχχαίδεχα, ὁ δὲ ἁπασῶν ἀριϑμὸς τῶν 
τὲ φερουσῶν χαὶ τῶν ἀνελιττουσῶν ταύτας πεντήκοντά τὲ 
καὶ πέντε. εἰ δὲ τῇ σελήνη τὲ χαὶ τῷ ἡλίῳ μὴ προςιϑείη 
τις ἃς εἴπομεν χινήσεις, αἱ πᾶσαι σφαῖραν ἔσονται ἑπτά 

28. τέτρασιν Τα. 1 26. εἶναι οπι ΤΒοτα. καὶ τὴν --- 21. εἶναι οτὰ Τ΄ 
26. ταύτη Εἰ. 1 τὸ 4Ἵ᾽ς.} 29. 30. τὸν λελ.7 τὰ τῶν λελοξωμένων α8. 31. τοὺς 

δὲ] τοῦ δὲ Τ΄] 58. τοῦτ᾽ -- 84. τάξιν οἵη Εἰ. 85. ἐκεῖνο «4. | ἐπιπέδου 

Τ.} 85.396. ἡλίω καὶ τὴ σελήνη ΕΤΤΡδΙ. 1. 36. ἔτι ῴετο Τ. [ ἔτι οτὰ ΑἸοκ. | 

31. μέλλοι Εἰ. ] τοῖς -- τιοτ4α 1 ἀποδώσειν οτὰ Τ΄. [ συντεϑεῖναι α. 

10ὑτάα 2. μιὰ] μὴ Τ΄ 1 8. ἀποκαϑιστώσας .4Ὁ δἴπιρ! α8. 6. φέρονται 

1] τ. 8. ἀνελλιχϑῆναι οὐ δεῖ Εὐ, 1 ἀναλεχϑῆναι Τ΄ [ 8. κάτω Εὖ. 9. δύο 

πρώτων α8.} 10. δὴ ΕΤ.] 12. τὴς σελήνης ἀ8. τὲ ὁπὰ ὅπὴρ} (8. προσ-- 

τεϑείη Ἵ᾽, προσϑείη Αἰεχ δπμρ!. 
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τὲ χαὶ τεσσαράχοντα. τὸ μὲν ἂν πλῆϑος τῶν σφαιρῶν ἔξω 

τοσᾶτον, ὥς καὶ τὰς ὁσίας χαὶ τὰς ἀρχὰς τὰς ἀκινήτθος 15 
καὶ τὰς αἰσϑητὰς τοσαύτας εὔλογον ὑπολαβεῖν" τὸ. γὰρ 

ἀναγκαῖον ἀφείσϑω τοῖς ἰσχυροτέροις λέγειν. εὲ δὲ μηδε- 
μέαν οἷόν τ᾽ εἶναι φορὰν μὴ συντείνεσαν πρὸς ἄςρϑε φοράν, 
ἔτε δὲ πᾶσαν φύσιν χαὶ πᾶσαν οὐσίαν ἀπαϑὴ καὶ χαϑ' 
αὑτὴν τὸ ἀρίςϑ τετυχηκυῖαν τέλος εἶναι δεῖ γομίζειν, ἐδδ- 0 
μία ἂν εἴ) παρὰ ταύτας ἑτέρα. φύσις, ἀλλὰ τῦτον ἀνάγκη 

τὸν ἀριϑμὸν εἶναι τῶν ὀσιῶν. εἴτε γάρ εἰσιν ἕτεραι, κινοῖεν 
ἂν ὡς τέλος οὖσαι φορᾶς. ἀλλ᾽ εἶναί γε ἄλλας φορὰς 

ἀδύνατον παῤὰ τὰς εἰρημένας. τοῦτο δ᾽ εὔλογον ἐκ τῶν 

φερομένων ὑπολαβεῖν. εἰ γὰρ πᾶν τὸ φέρον τῷ φερομένθ 

χάριν" πέξφρυχξ καὶ φορὰ πᾶσα φερομένϑ τινός ἐςιν, ὀδεμία 
φορὰ αὑτῆς ἂν ἕνεχα εἴη οὐδ᾽ ἄλλης φορᾶς, ἀλλὰ τῶν 
ἄςρων ἕνεχα. εἰ γὰρ ἔξαι φορὰ φορᾶς ἕνεχα, χαὶ ἐκείνην 
ἑτέρο δεήσει χάριν. εἴναι" ὥς ἐπειδὴ ἐχ οἷόν τε εἰς ἄπει- 
ρον, τέλος ἔξαι πάσης φορᾶς τῶν φερομένων τι ϑείων σω- 30 

μάτων χατὰ τὸν οὐρανόν. ὅτι δὲ εἷς οὐρανός, φανερόν. εἰ 
γὰρ πλείος ἐρανοὶ ὥσπερ ἀἄνϑρωποι, ἔξαι εἴδει μία ἡ περὶ 

ἕχαστον ἀρχή, ἀριϑμῷ δέ γ8ε πολλαί. ἀλλ᾽ ὅσα ἀριῶμῷ 
ἠδάπολλά, ὕλην ἔχει: εἷς γὰρ λόγος χαὶ ὁ αὐτὸς πολλῶν, 

οἷον ἀνϑρώπε, Σωκράτης δὲ εἷς. τὸ δὲ τί ἣν εἶναι ὁκ ἔχει 80 
ὕλην τὸ πρῶτον᾽ ἐντελέχεια γάρ. ὃν ἄρα καὶ λόγῳ χαὶ 
ἀριϑμῷ τὸ πρῶτον κινᾶν ἀκίνητον ὄν" χαὶ τὸ χινϑόμενον ἄρα 
ἀεὶ καὶ συνεχῶς ἕν μόνον" εἷς ἄρα ἀρανὸς μόνος. παρα- 
δέδοται δὲ παρὰ τῶν ἀῤχαίων χαὶ παμπαλαίων. ἐν μύϑε τ0τ40 

σχήματι καταλελειμμένα τοῖς ὕστερον ὅτι ϑεοί τέ εἰσιν 

ὅτοι χαὶ περιέχει τὸ ϑεῖον τὴν ὅλην φύσιν. τὰ δὲ λοιπὰ 

μυϑιχῶς ἤδη προσῆχται πρὸς τὴν πειϑὼ τῶν πολλῶν καὶ 

πρὸς τὴν εἰς τοὺς νύμδς καὶ τὸ συμφέρον χρῆσιν" ἀνϑρω- 

20 

14. σφαιρῶν] φορῶν Ἰερὶ παρε Κσιδομο Του ϑοπισ ἢ 1. Ρ. 288 ε δηρ!. 

οἴ, 5610]. δ08 ὦ 18. 18. οἷόν οἵα 7΄. | οἴονται εἶναι α«.} 19. ἀπαϑὴ]} ἀγα- 

ϑὴν ἀπαϑὴ ΤΝ | 20. τέλους] (ονι. τέλος. | 25. φαιρομένων ΠΝ | 21. ὧν 

οτὰ ΕἸ. εἴη ἕνεκα α8. [ 28. ἔσται] εἶναι ἔσται 6. [ 29. ἑτέρων Α545.} εἰς} 

ἐέναν εἰς 18. 82. οὗ οὐρανοὶ α8..} οἱ ἄνϑρωποι α8. 1 35. γ0 σωχράτης δὲ 

οὐχ εἷς ΕἸ χορ. Ἰοοτ5. οουταρία5. οἵ Ἔμοια: ἤπια δηΐηι 68: γταϊῖο θα ομιᾳιι 
οἰππμη πομεῖπι. 1)ιϑογίηιοι ὑογὺ ἐπίον ϑοογαίοηι οἱ ᾿ϊαϊοπεηι θα ἡϊώ- 

ἰεγία πιαπαί. 1 36. ἕν] ἕν μὲν 8. 38. ἕν. μόνον πὴ 42. 

1074} 1. παρὰ] ὑπὸ α5. 1 παλαιῶν ἀα8. } 4. ἤδη] εἴδη «4, οἴὰ Δἴοχ, 

προῆκται ΑΙοχ, προσῆσϑαι α, προσῆχϑαι 8. 
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ποξιδεῖς τὲ γὰρ τούτους χαὶ τῶν ἄλλων ζῴων ὁμοίδς τισὶ 
λέγθσι, καὶ τούτοις ἕτερα ἀχόλοϑα καὶ παραπλήσια τοῖς 

εἰρημένοις. ὧν εἴ τις χωρίσας αὐτὸ λάβοι μόνον τὸ πρῶ- 
τον, ὅτι ϑεὲς ῴοντο τὰς πρώτας ἐσίας εἶναι, ϑείως ἂν εἰρῆ- 
σϑαι γνομίσϑδιδν, χαὶ χατὰ τὸ εἰχὸς πολλάχις εὑρημένης εἰς 
τὸ δυνατὸν ἑχάξης χαὶ τέχνης χαὶ φιλοσοφίας καὶ πάλιν 

φϑειρομένων χαὶ ταύτας τὰς δόξας ἐχείνων οἷον λείψανα 

περισεσῶσϑαι μέχρι τ νῦν. ἡ μὲν ὃν πάτριος δόξα καὶ 
ἡ παρὰ τῶν πρώτων ἐπὶ τοσὅτον ἡμῖν φανερὰ μόνον. 

Τὰ δὲ περὶ τὸν νοῦν ἔχει τινὰς ἀπορίας" δοχεῖ μὲν 
γὰρ εἶναι τῶν φαινομένων ϑειότατον, πῶς δ᾽ ἔχων τοιῦτος 
ἂν εἴη, ἔχει τινὰς δυσκολίας. εἴτε γὰρ μηϑὲν νοεῖ, τέ ἂν 
εἴη τὸ σεμνόν, ἀλλ᾽ ἔχει ὥσπερ ἄν εἰ ὁ χαϑεύδων" εἴτε 
νοξῖ, τότε δ᾽ ἄλλο χύριον (ὁ γάρ ἐξι τὅτο ὃ ἐξιν αὐτῷ ἡ 
ὀσία νόησις, ἀλλὰ δύναμις), ἐκ ἂν ἡ ἀρίξη ὁσία εἴη" διὰ 
γὰρ τῇ νοεῖν τὸ τίμιον αὐτῷ ὑπάρχει. ἔτι δὲ εἴτε νᾶς ἡ 
οὐσία αὐτῇ εἴτε νόησίς ἐςι, τί νοεῖ; ἢ γὰρ αὐτὸς αὑτὸν ἢπδ5 
ἕτερόν τι. χαὶ εἰ ἕτερόν τι, ἢ τὸ αὐτὸ ἀεὶ ἢ ἄλλο. πότε- 
ρον ὃν διαφέρει τι ἢ ὀϑὲν τὸ νοεῖν τὸ χαλὸν ἢ τὸ τυχόν; 
ἢ καὶ ἄτοπον τὸ διανοεῖσϑαι περὶ ἐνίων; δῆλον τοίνυν ὅτι 
τὸ ϑειότατον χαὶ τιμιώτατον νοεῖ, χαὶ οὐ μεταβάλλει" εἰς 
χεῖρον γὰρ ἡ μεταβολή, χαὶ κίνησίς τις ἤδη τὸ τοιοῦτον. 
πρῶτον μὲν ὃν εἰ μὴ νόησίς ἐςιν ἀλλὰ δύναμις, εὔλογον 

ἐπίπονον εἶναι τὸ συνεχὲς αὐτῷ τῆς νοήσεως. ἔπειτα δῆλον 

ὅτι ἄλλο τι ἂν εἴη τὸ τιμιώτερον ἢ ὁ νοῦς, τὸ νοούμενον. 
καὶ γὰρ τὸ γοεῖν χαὶ ἡ νόησις ὑπάρξει χαὶ τὸ χείριστον 
γοῦντι. ὥς εἰ φευχτὸν τᾶτο (χαὶ γὰρ μὴ ὁρᾶν ἔνια χρεῖτ- 
τον ἢ ὁρᾶν), οὐχ ἂν εἴη τὸ ἄριστον ἡ νόησις. αὑτὸν ἄρα 
ψοεῖ, εἴπερ ἐςὶ τὸ χράτιςον, καὶ ἔςιν ἡ νόησις νοήσεως νόη- 
σις. φαίνεται δ᾽ ἀξὶ ἄλλα ἡ ἐπιξήμη καὶ ἡ αἴσϑησις καὶ 
ἡ δόξα χαὶ ἡ διάνοια, αὑτῆς δ᾽ ἐν παρέργῳ. ἔτι εἰ ἄλλο 
τὸ γοεῖν καὶ τὸ νοεῖσϑαι, κατὰ πότερον αὐτῷ τὸ εὖ ὑπάρ- 

1τ. μηδ᾽ ἐννοεῖ ΑἹὐι [τί --- 18. σεμνόν ροϑὶ καϑεύδων ἐ. 18. εἰ] εἴη 

α8. 1 19. ἐστι] ογΐξ ἡ. 1.25. αὐτὸν α. 28. καὶ --- τὸ οὐ ΕἼΤ, [ 2τ. γὰρ 
κίνησις καὶ μεταβολή 41ὅ. ] καὶ ἡ κίν. α5. [ 30. τὸ οπι 8. [ ὃ οχ 175. 

81. τὸ ροβὲ γὰρ οἦχν ΑΙοχ. 1 ἡ οἵα Δἰοχ. [ 32. εἰ] εἰ ἔστι Εἰ, οτὰ 75. 

82. 38. κρείττονι, Ομηΐθδο ἢ, 1. 1 38. τὸ ϑειότατον καὶ ἄριστον ΑἸδκ. ] 

84. 85. ἧ νόησις κάτω νοήσεως νοήσει. φ. 7. 1 835. ἄλλου οτὰχ ἀ8. 1 ἣ Ροϑὶ 
Ν 

καὶ οτὰ Εἰ. [ 36. ἑαυτὴς ΔΙοχ, αὐτῆς α8. ἕ ἔτι δ᾽ εἰ Τ΄ 
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χει; οὐδὲ γὰρ ταὐτὸ τὸ εἶναι νοήσει καὶ νοϑμένῳ. τὴ ἐπ᾽ 
ἐνίων ἡ ἐπιστήμη τὸ πρᾶγμα" ἐπὶ μὲν τῶν ποιητιχῶν ἄνευ 101ὅ α 
ὕλης ἡ οὐσία καὶ τὸ τί ἣν εἶναι, ἐπὶ δὲ τῶν ϑεωρητιχῶν ὁ 
λόγος τὸ πρᾶγμα χαὶ ἡ νόησις. ἐχ ἑτέρϑ ὄν ὄντος τῷ νοῦύ- 
μένου χαὶ τοῦ νοῦ, ὅσα μὴ ὕλην ἔχει, τὸ αὐτὸ ἔςαι, καὶ ἡ 
νόησις τῷ νοϑμένῳ μία. ἔτι δὴ λείπεται ἀπορία, δἰ σύνϑετον ὕ 
τὸ νοόμενον" μεταβάλλοι γὰρ ἂν ἐν τοῖς μέρεσι τῇ ὅλδ. ἢ 
ἀδιαίρετον πᾶν τὸ μὴ ἔχον ὕλην. ὥσπερ γὰρ ὁ ἀνϑρώπινος 
γᾶς, [ἢ] ὅ γε τῶν συνϑέτων, ἔχει ἔν τινι χρόνῳ (ὁ γὰρ ἔχει 
τὸ εὖ ἐν τῳδὶ ἢ ἐν τῳδί, ἀλλ᾽ ἐν ὅλῳ τινὶ τὸ ἄριςον, ὃν ἄλλο 
τι), ὅτως δὴ ἔχει αὐτὴ αὑτῆς ἡ νόησις τὸν ἅπαντα αἰῶνα. 10 

10 ᾿Ιπισχκεπτέον δὲ χαὶ ποτέρως ἔχεν ἡ τῇ ὅλα φύσις τὸ 

τ56 ἀγαϑὸν χαὶ τὸ ἄριστον, πότερον χεχωρισμένον τι καὶ αὐτὸ 
καϑ' αὑτό, ἢ τὴν τάξιν; ἢ ἀμφοτέρως ὥσπερ στράτευμα. 
χαὶ γὰρ ἐν τῇ τάξει τὸ εὖ χαὶ ὁ στρατηγός, καὶ μᾶλλον 
ὅτος" ὁ γὰρ ὅτος διὰ τὴν τάξιν ἀλλ᾽ ἐχείνη διὰ τᾶτόν ἐςιν. 1 
πάντα δὲ συντέταχταί πως, ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως, καὶ πλωτὰ 

καὶ πτηνὰ χαὶ φυτά" καὶ ὁχ ὅτως ἔχει ὥςε μὴ εἶναι ϑα- 
τέρῳ πρὸς ϑάτερον μηϑέν, ἀλλ᾽ ἔστι τι πρὸς μὲν γὰρ ν 
ἅπαντα συντέταχται. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν οἰχίῳ τοῖς ἐλευϑέροις 

ἥκιςα ἔξεςξιν ὅ τι ἔτυχε ποιεῖν, ἀλλὰ πάντα ἢ τὰ πλεῖξα 20 

τέταχται, τοῖς δὲ ἀνδραπόδοις καὶ τοῖς ϑηρίοις μιχρὸν τὸ εἰς 

τὸ χοινόν, τὸ δὲ πολὺ ὅ τι ἔτυχεν" τοιαύτη γὰρ ἑχάστου 
ἀρχὴ αὐτῶν ἡ φύσις ἐςίν. λέγω δ᾽ οἷον εἴς γε τὸ διαχρι- 
ϑῆναι ἀνάγκη ἅπασιν ἐλϑεῖν, χαὶ ἄλλα ὅτως ἐςὶν ὧν κοι-- 
νωνεῖ ἅπαντα εἰς τὸ ὅλον. ὅσα δὲ ἀδύνατα συμβαίνει ἢ 20 
ἄτοπα τοῖς ἄλλως λέγϑσι, καὶ ποῖα οἱ χαριεςέρως λέγον- 
τες, χαὶ ἐπὶ ποίων ἐλάχισται ἀπορίαι, δεῖ μὴ λανϑάνειν. 
πάντες γὰρ ἐξ ἐναντίων ποιξσι πάντα. ὄτε δὲ τὸ πάντα ὄτε 
τὸ ἐξ ἐναντίων ὀρϑῶς, ὅτ᾽ ἐν ὅσοις τὰ ἐναντία ὑπάρχει, πῶς 
ἐκ τῶν ἐναντίων ἔςξαι, οὐ λέγουσιν: ἀπαϑῆ γὰρ τὰ ἐναντία 30 

88. ταὐτὸ τὸ] αὐτὸ τὸ α, τὸ αὐτὸ 80. 

1078. 4. ροβὲ ἔχει ποπ αϊδὲ οὖ. [ 5. τῷ νοουμένῳ ΑἸεχ, τοῦ νοουμέ- 

γου Ἰαβοὺ, εἴ. ΟΡ 5. Ρ. 106. [ μέα οπι Εἰ. [ ἀπορία] ζητῆσαι ΑΙοχ. 1 6. με- 

ταβάλοι 4, μεταβάλλει Τ΄. 1 τ. ροβὲ ὕλην σοτωταα ὦ. [ γὰρ «ἀά141 εχ ΑἸοχ, 

εἴ. ΟΡ 5. ρ. 19. [ 8. ἔχει] ἀεὶ α8. 1 10. δὴ εοηϊ., εἴ, ΟΡ 5. Ρ. 19, δ᾽ αβοῦ.] 

αὐτῆς α. 1 11. λόγου Τ΄ 12. τὸ κεχωρισμένον Τ΄ 15. οὗτος" οὐ] αὖ- 

τός᾽ οὐ Τ΄ } τοῦτ᾽ ἦν ἐστιν Τ᾿. [ ιτ. καὶ οὐχ οὕτως] οὔτε Τ΄ 1 18. ἔστι 
1} 8ιιπὲ αὐ φιΐάρίαηι ἐ. 1 20. ὃ τι ἔτυχε! ὁτιοῦν Εἰ. τὰ πάντα α8.] 

28. εἴς τὲ α. ] 26. ποῖα ἧ χάρις ἑτέρως λέγοντες 7 .28. δὴ Τ' 
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ὑπ᾽ ἀλλήλων. ἡμῶν δὲ λύεται τοῦτο εὐλόγως τῷ τρίτον τι 
εἶναι. οἱ δὲ τὸ ἕτερον τῶν ἐναντίων ὕλην ποιᾶσιν, ὥσπερ. οἱ 

τὸ ἄνισον τῷ ἴσῳ ἢ τῷ ἑνὶ τὰ πολλά. λύεται δὲ καὶ τῶτο 
τὸν αὐτὸν τρύπον" ἡ γάρ ὕλη ἡ μία οὐϑενὶ ἐναντίον. ἔτι 

8ῦὅ ἅπαντα τοῦ φαύλου μεϑέξει ἔξω τοῦ ἑνός" τὸ γὰρ κακὸν 
αὐτὸ ϑάτερον τῶν ςοιχείων. οἱ δ᾽ ἄλλοι ὀδ᾽ ἀρχὰς τὸ ἀγα- 
ϑὸν χαὶ τὸ χαχόν" καίτοι ἐν ἅπασι μάλιξςα τὸ ἀγαϑὸν ἀρχή.:δ7 
οἱ δὲ τῶτο μὲν ὀρϑῶς ὅτι ἀρχήν, ἀλλὰ πῶς τὸ ἀγαϑὸν ἀρχὴ 

10175ὺ δ λέγϑοσιν, πότερον ὡς τέλος ἢ ὡς κινῆσαν ἢ ὡς εἶδος. ἀτό- 

πως δὲ καὶ ᾿Ειμιπεδοχλῆς" τὴν γὰρ φιλίαν ποιεῖ τὸ ἀγαϑόν. 
αὕτη δ᾽ ἀρχὴ καὶ ὡς κινοῦσα (συνάγει γάρ) χαὶ ὡς ὕλη; 
μόριον γὰρ τῷ μίγματος. εἰ δὴ χαὶ τῷ αὐτῷ συμβέβηκε 

ὅ καὶ ὡς ὕλῃ ἀρχῆ εἶναι καὶ ὡς κινᾶντι, ἀλλὰ τό γ᾽ εἶναι ὁ 

ταὐτό. χατὰ πότερον ὃν φιλία; ἄτοπον δὲ χαὶ τὸ ἄφϑαρ- 
τον εἶναι τὸ νεῖκος" τοῦτο δ᾽ ἐστὶν αὐτὸ ἡ τοῦ καχϑ φύσις. 

᾿ἠναξαγόρας δὲ ὡς κινᾶν τὸ ἀγαϑὸν ἀρχήν, ὁ γὰρ νᾶς χιγεῖ" 
ἀλλὰ κινεῖ ἕνεχεί τινος, ὥστε ἕτερον. πλὴν ὡς ἡμεῖς λέγο- 

10 μὲν" ἡ γὰρ ἰατριχή ἐστί πως ἡ ὑγίεια. ἄτοπον δὲ χαὶ τὸ 
ἐναντίον μὴ ποιῆσαι τῷ ἀγαϑῷ καὶ τῷ νῷ. πάντες δ᾽ οἱ 
τἀναντία λέγοντες ὁ χρῶνται τοῖς ἐναντίοις, ἐὰν μὴ ῥυϑαίσῃ 
τις. καὶ διὰ τί τὰ μὲν φϑαρτὰ τὰ δ᾽ ἄφϑαρτα, ἐϑεὶς λέγει" 
πάντα γὰρ τὰ ὄντα ποιοῦσιν ἐχ τῶν αὐτῶν ἀρχῶν. ἔτι οἱ 

ι5 μὲν ἐχ τοῦ μὴ ὄντος ποιοῦσι τὰ ὄντα" οἱ δ᾽ ἵνα μὴ τοῦτο 
ἀναγχασϑῶσιν, ἕν πάντα ποιϑσιν. ἔτι διὰ τί ἀεὶ ἔξαι γένε- 
σις καὶ τί αἴτιον γενέσεως, δδεὶς λέγει. χαὶ τοῖς δύο ἀρχὰς 

ποιϑσιν ἄλλην ἀνάγκη ἀρχὴν χυριωτέραν εἶναι, καὶ τοῖς τὰ 
εἴδη, ὅτι ἄλλη ἀρχὴ χυριωτέρα" διὰ τί γὰρ μετέσχεν ἢ 

90 μετέχει; καὶ τοῖς μὲν ἄλλοις ἀνάγχη τῇ σοφίᾳ χαὶ τῇ τι- 
μιωτάτῃ ἐπιξήμῃ εἶναί τι ἐναντίον, ἡμῖν δ᾽ δ᾽ οὐ γάρ ἔςξιν 
ἐναντίον τῷ πρώτῳ ὀϑέν. πάντα γὰρ τὰ ἐναντία ὕλην ἔχει 
χαὶ δυνάμει ταῦτά ἐξιν" ἡ δὲ ἐναντία ἀγνοια εἰς τὸ ἐναν- 
τίον" τῷ δὲ πρώτῳ ἐναντίον οὐϑέν. εἴτε μὴ ἔσται παρὰ τὰϑῦ8 

834. ἡ μία] ἡμῶν ΔΑΙοχ, 564 γρ ΑΙοχ ἡ μία. 51. τὸ ἀγαϑὸν μάλιστα α8, 

τὸ μάλιστα ἀγαϑὸν ο. 1.88. αλλὰ --- ἀρχὴ οταὰ 7. 

101} δ. καὶ ὡς ὕλῃ 5ογῖρϑι οὔπὰ ΑἸοὸχ οἱ ὁ, ὡς ὕλη καὶ αϑοὺ, εἴ, ΟΠ». 

Ρ- 106. ἀρχὴ 4. ] τὸ] τὼ Τ΄ ] 6. κατὰ] καὶ Τ᾿. [ 10. ἡ ρΡοκὶ πως οἵ 

Τα5. [1Ὡ. ῥαϑιυμήση Τ᾽ ΑἸοχ ὦ, ῥυϑμήση α8.} 14. πάντες Εἰ. 1 18. ἀρ- 
χὴν ἀνάγκη Τ΄ [ 19. ὅτι} ἰοτι. ἔτε νὲὶ ἔσται. ] μετίσχει Ε1΄. 1. 28. ταῦτά 

ἕαᾳ οἱ ἴοτι. ΑἸοχ, ταὐτά 8οὺ. ] ἡ} εἰ Τ΄ 1. 24. εἴτε} ἔτι εἰ Τ᾽, 
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αἰσϑητὰ ἄλλα, οὐκ ἔσται ἀρχὴ καὶ τάξις καὶ γένεσις καὶ 35 

τὰ ἐράνια, ἀλλ᾽ ἀεὶ τῆς ἀρχῆς ἀρχή, ὥσπερ τοῖς ϑεολόγοις 
καὶ τοῖς φυσικοῖς πᾶσιν. εἰ δ᾽ ἔξαι τὰ εἴδη ἢ οἱ ἀριϑμοί, 

ὀδενὸς αἴτια, εἰ δὲ μή, οὔτι χινήσεώς γε. ἔτι πῶς ἔσται ἐξ 
ἀμεγεϑῶν μέγεϑος καὶ συνεχές; ὁ γὰρ ἀριϑμὸς οὐ ποιήσει 
συνεχές, οὔτε ὡς χινοῦν οὔτε ὡς εἶδος. ἀλλὰ μὴν ὀϑέν γ᾽ 30 
ἔξαν τῶν ἐναντίων ὕπερ καὶ ποιητικὸν χαὶ κινητικόν" ἐνδέ- 

χοιτὸ γὰρ ἂν μὴ εἶναι. ἀλλὰ μὴν ὕςερόν γε τὸ ποιεῖν δυ- 
γάμεως" ὃκ ἄρα ἀΐδια τὰ ὄντα. ἀλλ᾽ ἔξιν" ἀναιρετέον ἄρα 
τούτων τι. τοῦτο δ᾽ εἴρηται πῶς. ἔτι τίνι οἱ ἀριϑμοὶ ἕν ἢ ἡ 

ψυχὴ χαὶ τὸ σῶμα καὶ ὅλως τὸ εἶδος καὶ τὸ πρᾶγμα, 85 
ὀϑὲν λέγει ὀϑείς" ὀδ᾽ ἐνδέχεται εἰπεῖν, ἐὰν μὴ ὡς ἡμεῖς εἴπη, 
ὡς τὸ χινοῦν ποιεῖ. οἱ δὲ λέγοντες τὸν ἀριϑμὸν πρῶτον τὸν 
μαϑηματιχὸν καὶ ὅτως ἀεὶ ἄλλην ἐχομένην ὁσίαν χαὶ ἀρχὰς 
ἑχάξης ἄλλας, ἐπεισοδιώδη τὴν τοῦ παντὸς οὐσίαν ποιᾶδσιν 107θα 
(οὐδὲν γὰρ ἡ ἑτέρα τῇ ἑτέρᾳ συμβάλλεται ἐσα ἢ μὴ ὅσα) 
καὶ ἀρχὰς πολλάς" τὰ δὲ ὄντα οὐ βούλεται πολιτεύεσϑαι 
κακῶς. «ὃχ ἀγαϑὸν πολυχοιρανίη" εἷς κοίρανος.» 

7. 
. Ἀ ἘΡ - - ᾿ Ὁ ω , ν , 

Περὶ μὲν οὖν τῆς τῶν αἰσϑητῶν ϑ8σίας εἴρηται τίς ἐςιν, 
ν - τὺ - -“ - ᾿ - “ “ 

ἐν μὲν τῇ μεϑόδῳ τῇ τῶν φυσιχῶν περὶ τῆς ὕλης, ὕστερον 
Ν -"᾿ Ἄ ΄ δ ) [. ͵ Ἀ ,ὔ 

δὲ περὶ τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν. ἐπεὶ δ᾽ ἡ σχέψις ἐστὶ πότερον 10 

ἔξει τις παρὰ τὰς αἰσϑητὰς ὁσίας ἀκίνητος καὶ ἀΐδιος ἢ οὐχ 
» Ν δων νὰ ᾽ - Χ ; - ) 

ἡσϑέςι, χαὶ εἰ ἔςξι τίς ἐςι, πρῶτον τὰ παρὰ τῶν ἄλλων λεγό- 

μενα ϑεωρητέον, ὅπως εἴτϑξ τι μὴ χαλῶς λέγουσι, μὴ τοῖς 
Δὰν Σ Ἢ Ν , - 

αὐτοῖς ἔνοχοι ὦμεν, καὶ εἴ τι δόγμα χοινὸν ἡμῖν χἀχείνοις, 
τοῦτ᾽ ἰδίῳ μὴ χαϑ' ἡμῶν δυσχεραίνωμεν" ἀγαπητὸν γὰρ δἰ 15 

. Η ΄ ͵ . ᾿ “ὦ ΄ ) ὮᾺ 

τις τὰ μὲν κάλλιον λέγοι τὰ δὲ μὴ χεῖρον. δύο δ᾽ εἰσὶ 
δόξαν περὶ τούτων" τώ τε γὰρ μαϑηματικά φασιν οὐσίας 
εἶναί τινες, οἷον ἀριϑμὸς καὶ γραμμὰς χαὶ τὰ συγγενῆ τό- 

25. ἔστιν α. 1 σύνεσις α. 1 21. ἅπασιν α8. ἢ οτὰ, Τ΄ [ οἱ ἀἀά!άϊ οχ 
ΑΙοχ. [.28. οὔτε Ααβς. ] 35. ἂν οτὰ Εἰ. ] 834. πῶς εοηϊ., οἴ. Ρ- 1012 6 4, 
οὕτως Ἴ,, ὡς α8οῦ, αἰΐφιιο ρμαοῖο (1. ε. πως) ἡ. 1 τἰνι} τοίνυν εἰ 8. 

1070. 4. ροβὶ κοίρανος «44 ἔστω ΕἸ Τ' τὰς ὑ. 1 8. οὖν οπι 7΄. τί 

ἐστιν α8.} 10. σκέψις αὕτη ἐστὶ ἐα8.} 12. πρῶτον δὲ τὰ α.] 14. τε «45. 
15. δυσχεραίνομεν ΕΚ, 1 16. λέγει Εὖ, } μὴ] οὐ 5, οχχ α. 11. οὐσίαν Τ'] 
18. τινας 8. 
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τοις, χαὶ πάλιν τὰς ἰδέας. ἐπεὶ δὲ οἱ μὲν δίο ταῦτα γένη 

20 ποιοῦσι, τάς τὲ ἰδέας χαὶ τοὺς μαϑηματιχὸς ἀριϑιμές, οἱ δὲ 
μίαν φύσιν ἀμφοτέρων, ἕτεροι δέ τινες τὸς μαϑηματικὰς 
μόνον οὐσίας εἶναί φασι, σχεπτέον πρῶτον μὲν περὶ τῶν 
μαϑηματιχῶν, μηδεμίαν προςιϑέντας φύσιν ἄλλην αὐτοῖς, 

οἷον πότερον ἰδέαι τυγχάνθσιν ὅσαι ἢ ὅ, καὶ πότερον ἀρχαὶ 
95 καὶ ὀσίαι τῶν ὄντων ἢ ὃ, ἀλλ᾽ ὡς περὶ μαϑηματικῶν μόνον 

εἴτ᾽ εἰσὶν εἴτε μή εἰσι, χαὶ εἰ εἰσὶ πῶς εἰσίν, ἔπειτα μετὰ 

ταῦτα χωρὶς περὶ τῶν ἰδεῶν αὐτῶν ἁπλῶς χαὶ ὅσον νόμου 
χάριν" τεϑρύλληται γὰρ τὰ πολλὰ καὶ ὑπὸ τῶν ἐξωτερι- 
κῶν λόγων. ἔτι δὲ πρὸς ἐκείνην δεῖ τὴν σχέψιν ἀπαντᾶν 

80 τὸν πλείω λόγον, ὅταν ἐπισχοπῶμεν εἰ αἱ οὐσίαι χαὶ αἱ 

ἀρχαὶ τῶν ὄντων ἀριϑμοὶ καὶ ἰδέαι εἰσίν. μετὰ γὰρ τὰς 
ἰδέας αὕτη λείπεται τρίτη σχέψις. ἀνάγχη δ᾽, εἴπερ ἔστι 
τὰ μαϑηματιχά, ἢ ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς εἶναι αὐτά, καϑάπερ 

λέγεσί τινες, ἢ χεχωρισμένα τῶν αἰσϑητῶν (λέγϑσι δὲ καὶ 

86 ὅτω τινές)" ἢ) εἰ μηδετέρως, ἢ ὁχ εἰσὶν ἢ ἄλλον τρόπον εἰσίν. 

ὥσϑ᾽ ἡ ἀμφισβήτησις ἡμῖν ἔξαι ὁ περὶ τᾶ εἶναι ἀλλὰ περὶ 
τοῦ τρόπου. 

2. Ὅτι μὲν τοίνυν ἔν γε τοῖς αἰσϑητοῖς ἀδύνατον εἶναι 

χαὶ ἅμα πλασματίας ὁ λόγος, εἴρηται μὲν χαὶ ἐν τοῖς 

1076) διαπορήμασιν ὅτι δύο ἅμα στερεὰ εἶναι ἀδύνατον, ἔτι δὲδου 
καὶ ὅτι τῷ αὐτῷ λόγα καὶ τὰς ἄλλας δυνάμεις καὶ φύσεις 
ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς εἶναι χαὶ μηδεμίαν χεχωρισμένην. ταῦτα 
μὲν οὖν εἴρηται πρότερον. ἀλλὰ πρὸς τούτοις φανερὸν ὅτι 

5 ἀδύνατον διαιρεϑῆναι ὁτιὸν σῶμα. κατ᾽ ἐπίπεδον γὰρ διαι- 
ρεϑήσεται, χαὶ τὅτο κατὰ γραμμήν, καὶ αὕτη χατὰ ςιγμήν, 

ὡς εἰ τὴν ςιγμὴν διελεῖν ἀδύνατον, καὶ τὴν γραμμήν, εἰ 
δὲ ταύτην, καὶ τἄλλα. τί οὖν διαφέρει ἢ ταύτας εἶναι 
τοιαύτας φύσεις, ἢ αὐτὰς μὲν μή, εἶναι δ᾽ ἐν αὐταῖς τοι- 

10 αὐτας φύσεις; τὸ αὐτὸ γὰρ συμβήσεται" διαιρθμένων γὰρ 
τῶν αἰσϑητῶν διαιρεϑήσονται, ἢ ὁδὲ αἱ αἰσϑηταί. ἀλλὰ μὴν 
ὀδὲ κεχωρισμένας γ᾽ εἶναι φύσεις τοιαύτας δυνατόν. εἰ γὰρ 
ἔξαι ςερεὰ παρὰ τὰ αἰσϑητὰ κεχωρισμένα τότων ἕτερα καὶ 

19. γένη ταῦτα Α4δα8. 26. καὶ εἰ εἰσὲ οτα α. } μετὰ οπχ 1. [.31. τῶν 

ὄντων} τούτων Τ᾽. 1 38. τοίνυν} οὖν Εὖ. 
1010} 1. ἀπορήπασιν ΕΚ. 1] ἅμα «πιὸ δύο ,(1᾽α8, ροϑὶ σιερεὰ αἰ} 

2. αὐτοῦ οτὰ 4, 9. αὐτὰς μὲν οτὰ α8. 12. κεχωρισμένως γ᾽ εἶναι τοιαύ-- 

τας φύσεις Τ΄ 1 τὸ. ἔστωι} εἰσὶ ΔΙοχ. 
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πρότερα τῶν αἰσϑητῶν, δῆλον ὅτι καὶ παρὰ τὰ ἐπίπεδα 
ἕτερα ἀναγκαῖον εἶναι ἐπίπεδα χεχωρισμένα χαὶ ςιγμὰς 15 
καὶ γραμμάς" τοῦ γὰρ αὐτοῦ λόγα. εἰ δὲ ταῦτα, πάλιν 
παρὰ τὰ τοῦ ξερεδ τῇ μαϑηματιχδ ἐπίπεδα καὶ γραμμὰς 
καὶ ςιγμὰς ἕτερα χεχωρισμένα. πρότερα γὰρ τῶν συγκϑει- 
μένων ἐστὶ τὰ ἀσύνθετα" καὶ εἴπερ τῶν αἰσϑητῶν πρότερα 
σώματα μὴ αἰσϑητά, τῷ αὐτῷ λόγῳ καὶ τῶν ἐπιπέδων 30 
τῶν ἐν τοῖς ἀκινήτοις στερεοῖς τὰ αὐτὰ καϑ' αὑτά. ὥστε 

ἕτερα ταῦτα ἐπίπεδα χαὶ γραμμαὶ τῶν ἅμα τοῖς στερεοῖς 
τοῖς χεχωρισμένοις" τὰ μὲν γὰρ ἅμα τοῖς μαϑηματικοῖς 
στερεοῖς, τὰ δὲ πρότερα τῶν μαϑηματικῶν στερεῶν. πάλιν 
τοίνυν τούτων τῶν ἐπιπέδων ἔσονται γραμμαί, ὧν πρότερον 35 
δεήσει ἑτέρας γραμμὰς χαὶ στιγμὰς εἶναι διὰ τὸν αὐτὸν 
λόγον" χαὶ τῶν ἐν ταῖς προτέραις γραμμαῖς ἑτέρας προ- 

φοίτέρας στιγμάς, ὧν οὐχέτι πρότεραι ἕτεραι. ἄτοπός τε δὴ 
γίγνεται ἡ σώρευσις" συμβαίνει γὰρ στερεὰ μὲν μοναχὰ 
παρὰ τὰ αἰσϑητώ, ἐπίπεδα δὲ τριττὰ παρὰ τὰ. αἰσϑητά, 30 
τώ τε παρὰ τὰ αἰσϑητὰ χαὶ τὰ ἐν τοῖς μαϑηματιχοῖς στε- 
ρεοῖς χαὶ τὰ παρὰ τὰ ἐν τότοις, γραμμαὶ δὲ τετραξαί, ςιγμαὶ 
δὲ πενταξαί. ὥς: περὶ ποῖα αἱ ἐπιξῆμαι ἔσονται αἱ μαϑη- 
ματιχαὶ τότων; ὁ γὰρ δὴ περὶ τὰ ἐν τῷ ςερεῷ τῷ ἀκινήτῳ 
ἐπίπεδα χαὶ γραμμὰς καὶ στιγμάς" ἀεὶ γὰρ περὶ τὰ πρό- 35 
τερὰ ἡ ἐπιξτήμη. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος χαὶ περὶ τῶν ἀριϑμῶν" 
παρ᾽ ἑχάςας γὰρ τὰς ςιγμὰς ἕτεραν ἔσονται μονάδες, καὶ 
παρ᾽ ἕχαστα τὰ ὄντα αἰσϑητώ, εἶτα τὰ νοητά, ὥστ᾽ ἔσται. 
γένη ἄπειρα τῶν μαϑηματιχῶν ἀριϑμῶν. ἔτι ἅπερ καὶ ἐν 
τοῖς ἀπορήμασιν ἐπήλθομεν, πῶς ἐνδέχεται λύειν; περὶ ἃ 101τα 
γὰρ ἡ ἀστρολογία ἐςίν, ὁμοίως ἔξαι παρὰ τὰ αἰσϑητά, καὶ 

περὶ ἃ ἡ γεωμετρία" εἶναι δ᾽ οὐρανὸν χαὶ τὰ μόρια αὐτοῦ 
πῶς δυνατόν, ἢ ἄλλο ὁτιὸν ἔχον κίνησιν; ὁμοίως δὲ καὶ τὰ 
ὀπτιχὰ χαὶ τὰ ἁρμονιχά" ἔσται γὰρ φωνή τε καὶ ὄψις ὅ 
παρὰ τὰ αἰσϑητὰ χαὶ τὰ χαϑ'᾽ ἕχαστα. ὥςε δῆλον ὅτι καὶ 

11. τὼ οι 78. [ 20. μὴ] τὰ μὴ Ε). 1 21. τῶν] τῷ α. ] καϑ' αὗτα] 

κατὰ τὰ αὐτά α8. [ 22. ἅμα] ἅμα ἐν α8.} 26. τῶν οοηϊ. εχ ΑΙοχ εἰ ὃ, 

τούτων αϑοῦ, εἴ. ΟΡ 5. Ρ. 68. 28. στιγμάς] γραμμάς 42. | 40. ἐπέπεδα --- 

αἰσϑητά οτα Εἰ. 81. καὶ οτὰ ἐ. [ τὰ ροβὲ καὶ οπι ΤΑ, [ 32. τὰ ροϑὶ 

καὶ «ἀά14] εχ ΑΙοχ οἱ ὃ, οπὰ αϑβοῦ, εἴ, ΟΡ 5. ρ. 58. [ 831. παρ᾽ ] καὶ παρ᾽ 

Τα. τὰς] ἕν ΚΕ, οτὰ ΜΙ. [ 39. ἄπειρα οπι ΕΤΑαὐΙῦς. } καὶ οπὰ Εὖα8. 

1017 4 1. διαπορήμασιν Ε, 1.2. ἔσται 5οτῖρδὶ ο. ΑΙοχ, ἐστὲ ἐαβοὖ, οἵ. 

Ο"»5. Ρ. 64. περὶ Οὐ ]ύᾳ58. 1] 6. περὶ α8. 
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αἱ ἄλλαι αἰσϑήσεις χαὶ τὰ ἄλλα αἰσϑητά" τί γὰρ μᾶλλον 
τάδε ἢ τάδε; εἰ δὲ ταῦτα, χαὶ ζῷα ἔσονται, εἴπερ καὶ 
αἰσϑήσεις. ἔτι γράφεται ἔνια χκαϑόλου ὑπὸ τῶν μαϑηματι- 

10 χῶν παρὰ ταύτας τὰς ὁσίας. ἔσται ὃν χαὶ αὕτη τις ἄλλη 

ὁσία μεταξὺ χεχωρισμένη τῶν τ᾽ ἰδεῶν χαὶ τῶν μεταξύ, ἣ 
ὅτε ἀριϑμός ἐςιν ὅτε ςιγμὴ ὅτε μέγεϑος ὅτε χρόνος. εἰ δὲ 
τὅτο ἀδύνατον, δῆλον ὅτι χἀχεῖνα ἀδύνατον εἶναι χεχωρι- 

σμένα τῶν αἰσϑητῶν. ὅλως δὲ τοὐναντίον συμβαίνει χαὶ τοῦ02 
15 ἀληϑοῦς χαὶ τοῦ εἰωϑότος ὑπολαμβάνεσϑαι, εἴ τις ϑήσει 

ὅτως εἶναι τὰ μαϑηματικὰ ὡς κεχωρισμένας τινὰς φύσεις. 
ἀνάγχη γὰρ διὰ τὸ μὲν οὕτως εἶναι αὐτὰς προτέρας εἶναι 
τῶν αἰσϑητῶν μεγεϑῶν, χατὰ τὸ ἀληϑὲς δὲ ὑστέρας" τὸ 

γὰρ ἀτελὲς μέγεϑος γενέσει μὲν πρότερόν ἐςι, τῇ ὀσίᾳ δ᾽ 
50 ὕςερον, οἷον ἄψυχον ἐμψύχϑα. ἔτι τίνι καί ποτ᾽ ἔσται ὃν 

τὰ μαϑηματιχὰ μεγέϑη; τὰ μὲν γὰρ ἐνταῦϑα ψυχῇ ἢ 
μέρει ψυχῆς ἢ ἄλλῳ τινὶ εὐλόγῳ' εἰ δὲ μή, πολλὰ χαὲὶ 
διαλύεται. ἐχείνοις δὲ διαιρετοῖς χαὶ ποσοῖς οὖσι τί αἴτιον 

τὸ ἕν εἶναι καὶ συμμένειν; ἔτει αἱ γενέσεις δηλδσιν. πρῶ- 
Ὡὅ τον μὲν γὰρ ἐπὶ μῆχος γίγνεται, εἶτα ἐπὶ πλάτος, τελευ- 

ταῖον δ᾽ εἰς βάϑος, καὶ τέλος ἔσχεν. εἰ ὧν τὸ τῇ γενέσει 
ὕςξερον τῇ ὁσίῳ πρότερον, τὸ σῶμα πρότερον ἂν εἴη ἐπιπέδε 
καὶ μήχϑς" χαὶ ταύτῃ καὶ τέλδιον χαὶ ὅλον μᾶλλον, ὅτι 
ἔμψυχον γίγνεται" γραμμὴ δὲ ἔμψυχος ἢ ἐπίπεδον πῶς 

80 ἂν εἴη; ὑπὲρ γὰρ τὰς αἰσϑήσεις τὰς ἡμετέρας ἂν εἴη τὸ 

ἀξίωμα. ἔτι τὸ μὲν σῶμα οὐσία τις ἤδη γὰρ ἔχει πως 
τὸ τέλειον" αἱ δὲ γραμμαὶ πῶς ϑσίαι; ὅτε γὰρ ὡς εἶδος 
χαὶ μορφή τις, οἷον εἰ ἄρα ἡ ψυχὴ τοιοῦτον, οὔτε ὡς τ 

ὕλη, οἷον τὸ σῶμα" οὐϑὲν γὰρ ἐκ γραμμῶν ἐδ᾽ ἐπιπέδων 
85 ὁδὲ ςιγμῶν φαίνεται συνίξασϑαι δυνάμενον. εἰ δ᾽ ἦν ὁσία 

τις ὑλιχή, τοῦτ᾽ ἂν ἐφαίνετο δυνάμενα πάσχειν. τῷ μὲν 

10. παρὰ πάντας τὰς αἰτίας αὖ. 1 ἀλλὴ τις αὕτη ΤΟ ΠΟ. [ τι. τ΄ οπὰ 

ΑἸοχ. [ εἰδῶν αὖ. 12] ἡ «45, ἥτις α8.] 12. στιγμὴ αἰ 10, στιγμαὶ ἐαβοῦ. 1 18. 

δῆλον οὐὰ (αὖ. [ 18. 14. κεχωρισμένα εἶναι ἰδ]. 1 14. δὴ Τ΄ 14. 15. καὶ τοῦ 

ἀληϑοῦς οτὰ 48. 15. ἀπι6 εἴ ρυποίππι ρος εὲ 11. γὰρ οτὰ ἢ. 11. εἶναν 

οὕτως Τ΄.} 18. δὲ τὸ ἀληϑὲς αὐ19. | 19. μέγεθος τῆ γενέσει αὐ 1.] τὴ δ᾽ 

οὐσία αὐ1ῦ. 1 “0. ἔτι ἐν τίνι Ε΄. 1 καί ποτ᾽ εοπϊ., καὶ πότ᾽ ἑαβοῦ. ἕν 

οτὰ Τ΄] 21. τὰ μ. γ. ἐνταῦϑα.})} φιαθ φιεΐάοηι ἐπιογάιιι --- ἐπι ἃ. 1 22. 

καὶ οἵα 48. [ 28. διαιρετικοῖς αὖ. 1 2.4. εἶναι ἕν α8. [ συμβαίνειν Τ'΄ 1. 26. εἰς} 

εἰ αὖ. 1.2 8. ὅτι] καὶ ὅτε αὐ]θ. 1 80. ὑπὸ α'ὐ10. 1 εἴη οταὰ Τ' 1. 31. τις 

ΑΙοχ ἑ, τές αϑεοὺ. 1 ἔχει οτὰ ΑὉ, 1 833. οὔτε ὡς] ὥστε Τ΄ 1 85. οὐδὲ ἐκ 

στιγμῶν (αὐ. ] ἦν] ἐν αὖ. 1. 836. δυνάμενον (ὐ1᾽, οτὰα ΑἸοχ. 
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ἂν λόγῳ ἔξω πρότερα. ἀλλ᾽ ὁ πάντα ὅσα τῷ λόγῳ πρό- τοτῖὺ 
τέρα, χαὶ τῇ ἐσίῳ πρότερα. τῇ μὲν γὰρ ἐσίῳ πρότερα ὅσα 
χωριζόμενα τῷ εἶναι ὑπερβάλλει, τῷ λόγῳ δὲ ὅσων οἱ 
λόγοι ἐκ τῶν λόγων" ταῦτα δὲ ἐχ ἅμα ὑπάρχει. εἰ γὰρ 
μὴ ἔςι τὰ πάϑη παρὰ τὰς ὀσίας, οἷον κινόμενόν τι ἢ λευ- δ 

φοϑχόν, τῇ λευχᾶ ἀνϑρώπο τὸ λευχὸν πρότερον χατὰὼ τὸν λόγον, 
ἀλλ᾽ ὁ κατὰ τὴν ὀσίαν" οὐ γὰρ ἐνδέχεται εἶναι κεχωρι- 
σμένον, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἅμα τῷ συνόλῳ ἐστίν: σύνολον δὲ λέγω 
τὸν ἄνϑρωπον τὸν λευχόν. ὥστε φανερὸν ὅτι οὔτε τὸ ἐξ 
ἀφαιρέσεως πρότερον οὔτε τὸ ἐκ προσϑέσεως ὕστερον" ἐκ 10 

προσϑέσεως γὰρ τῷ λευχῷ ὁ λευχὸς ἄνθρωπος λέγεται. 
ὅτε μὲν ὃν ὅτε ὁσίαι μᾶλλον τῶν σωμάτων εἰσίν, ὅτε πρό- 
τερα τῷ εἶναι τῶν αἰσϑητῶν, ἀλλὰ τῷ λόγῳ μόνον, οὔτε 
κεχωρισμένα πὸ εἶναι δυνατόν, εἴρηται ἱκανῶς. ἐπεὶ δ᾽ ὁδ᾽ 
ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς ἐνεδέχετο αὐτὰ εἶναι, φανερὸν ὅτι ἢ ὅλως 1ὅ 

οὐχ ἔξιν ἢ τρύπον τινά ἐςι χαὶ διὰ τᾶτο ὁχ ἁπλῶς ἐςίν" 
πολλαχῶς γὰρ τὸ εἶναι λέγομεν. ὥσπερ γὰρ χαὶ τὰ χα- 
ϑόλου ἐν τοῖς μαϑήμασιν οὐ περὶ κεχωρισμένων ἐςὶ παρὼ 

τὰ μεγέϑη καὶ τὸς ἀριϑμός, ἀλλὰ περὶ τότων μέν, ὄχ ἢ 

δὲ τοιαῦτα οἷα ἔχειν μέγεϑος ἢ εἶναι διαιρετά, δῆλον ὅτι 30 

ἐνδέχεται χαὶ περὶ τῶν αἰσϑητῶν μεγεϑῶν εἶναι χαὶ λόγδς 

καὶ ἀποδείξεις, μὴ ἡ δὲ αἰσϑητά, ἀλλ᾽ ἣ τοιαδί. ὥσπερ 

γὰρ καὶ ἧ κινόμενα μόνον πολλοὶ λόγοι εἰσί, χωρὶς τᾷ τί 
ἕχαστόν ἐστι τῶν τοιούτων καὶ τῶν συμβεβηχότων αὐτοῖς, 
καὶ ὁχκ ἀνάγχη διὰ ταῦτα ἢ χεχωρισμένον τι εἶναι χινό-.25 
μενον τῶν αἰσϑητῶν ἢ ἐν τούτοις τινὰ φύσιν εἶναι ἀφω- 

ρισμένην, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν κινουμένων ἔσονται λόγοι καὶ 
ἐπιξςῆμαι, οὐχ ἧ κινόμενα δὲ ἀλλ᾽ ἡ σώματα μόνον, χαὶ 
πάλιν ἣ ἐπίπεδα μόνον καὶ ἣ μήχη μόνον, χαὶ ἣ διαιρετὰ 
καὶ ἣ ἀδιαίρετα ἔχοντα δὲ ϑέσιν, χαὶ ἣ ἀδιαίρετα μόνον. 30 
ὥς ἐπεὶ ἁπλῶς λέγειν ἀληϑὲς μὴ μόνον τὰ γχωριξὰ εἶναι 

10171ὺ 1. ἔσται ἀ8.} 1. 2. ἀλλ᾽ --- πρότερα οτὰ Τ' 1 2. τῇ οὐσίᾳ πρότε-- 

ρον αὖ' 1.4, δὲ] γὰρ Τ. 1 5. τι] τε α΄. ] ἢ οὐχ Τ. | 1. ἐνδέχεται] ἐν Τ᾿. 

9. τὸν λευκόν} καὶ τὸ λευκόν ΑἸοχ. Ι τὸ οπὶ 45. Ι το. προϑέσεως Α42Ε 

αὖ. } τι. τοῦ λευκοῦ ΑἸεχ, ἔοτε. τϑοῖθ. [. 18. μόνα Τ', μόνω 11.14.15. οὐδὲν 

τοῖς 4ὁ..} 15. ἐνδέχεται ΤΊαβ. 1 11. καὶ οπι α8.} τὰ] τὸ ΔΙοχ. [18. περὶ] 

παρὰ δι} παρὰ 1 ΑἸοχ: οεϊοιϊ περὶ, [.20. ἔχει «. [ 22. τοιάδε (ἷὖ. ] 

ἡ ἀδιαίρετα 21. οὕτω τοίνυν καὶ α8. 1 28. οὐχὲ κινούμενα αὖ. [.30. χαὶ 

πὶ (αὖ. [ δὲ οτι Τ᾽ Αδία8. [ ϑέσιν] φύσιν αἀϑ8. 
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ἀλλὰ χαὶ τὰ μὴ χωριστά, οἷον χινούμενα εἶναι, χαὶ τὰ 304 
μαϑηματιχὰ ὅτι ἔστιν ἁπλῶς ἀληϑὲς εἰπεῖν, χαὶ τοιαῦτά 
γε οἷα λέγθσιν. χαὶ ὥσπερ χαὶ τὰς ἄλλας ἐπιξήμας ἁπλῶς 
ἀληϑὲς εἰπεῖν τούτου εἶναι, ἐχὶ τῇ συμβεβηκότος, οἷον ὅτι 
λευχᾶ εἰ τὸ ὑγιεινὸν λευχόν, ἡ δ᾽ ἔςξιν ὑγιεινοῦ, ἀλλ᾽ ἐχείνϑ 
ἡ ἐςὶν ἑκάςε, εἰ ἣ ὑγιεινὸν ὑγιεινϑ, εἰ δ᾽ ἧ ἄνϑρωπος ἀνϑρώπο, 
οὕτω καὶ τὴν γεωμετρίαν" ὁχ εἰ συμβέβηχεν αἰσϑητὰ εἶναι 
ὧν ἐςί, μή ἐςξι δ᾽ ἧἣ αἰσϑητά, οὐ τῶν αἰσϑητῶν ἔσονται αἱ 

μαϑηματικαὶ ἐπιξῆμαι, ὁ μέντοι ὁδὲ παρὰ ταῦτα ἄλλων 
κεχωρισμένων. πολλὰ δὲ συμβέβηχε χκαϑ' αὑτὰ τοῖς πράγ- 
βπσε ἢ ἕκαξον ὑπάρχει τῶν τοιότων, ἐπεὶ χαὶ ἧ ϑῆλυ 

τὸ ζῷον χαὶ ἧ ἄρρεν, ἴδια πάϑη ἐστίν, καίτοι οὐκ ἔςξι τι 

ϑῆλυ ὁδ᾽ ἄρρεν κεχωρισμένον τῶν ζῴων" ὥςε καὶ ἧ μήκχη 
μόνον χαὶ ἧ ἐπίπεδα. χαὶ ὅσῳ δὴ ἂν περὶ προτέρων τῷ 
λόγῳ καὶ ἁπλδεέρων, τοσότῳ μᾶλλον ἔχει τἀχριβές" τῦτο 
δὲ τὸ ἁπλὲν ἐςίν. ὥςε ἄνευ τε μεγέϑος μᾶλλον ἢ μετὰ 
μεγέϑες, καὶ μάλιξα ἄνευ κινήσεως. ἐὰν δὲ κίνησιν, μά- 

λιξα τὴν πρώτην" ἁπλδεάτη γάρ, χαὶ ταύτης ἡ ὁμαλή. 

ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ ἁρμονικῆς χαὶ ὀπτιχῆς" ὁδετέρα 
γὰρ ἣ ὄψις ἢ ἣ φωνὴ ϑεωρεῖ, ἀλλ᾽ ἣ γραμμαὶ χαὶ ἀριϑ- 
μοί" οἰχεῖα βένεθε ταῦτα πάϑη ἐχείνων. χαὶ ἡ μηχανικὴ 
δὲ ὡσαύτως. ὡς εἴ τις ϑέμενος κεχωρισμένα τῶν συμβε- 
βηκότων σχοπεῖ τι περὶ τούτων ἢ τοιαῦτα, οὐϑὲν διὰ τῦτο 
ψεῦδος ψεύσεται, ὥσπερ οὐδ᾽ ὅταν ἐν τῇ γῆ γράγῃ καὶ 
ποδιαίαν φῇ τὴν μὴ ποδιαίαν" οὐ γὰρ ἐν ταῖς προτάσεσι 

τὸ ψεῦδος. ἄριςα δ᾽ ἂν οὕτω ϑεωρηϑείη ἕκαςον, εἴ τις τὸ 

μὴ κεχωρισμένον ϑείη χωρίσας, ὕπερ ὁ ἀριϑμητικὸς ποιξῖ;ο5 
καὶ ὁ γεωμέτρης. ἕν μὲν γὰρ χαὶ ἀδιαίρετον ὁ ἄνϑρωπος 

82. οἷον τὰ κινούμενα (ὐ], ἴοτι. τϑοῖθ. 1. 85. τοῦτο Τ΄ ἰ 836. ὑγιεινὸν 

τὸ ΕΤ ΑὐΟὐ1θς. 1 ἢ εοπὶ., ἡ Ἰαβοῦ, οἴ. ΟΡ 5. Ρ. 45. 1 ὑγιεινοῦ ΑΙεχ, ὕχεει-- 

νὸν ἑαβοῦ. 1 ἀλλ᾽ -- τοῖ8α 1. ὑγιεινὸν οἵα 7'. 
101784 1. ἡ ἐστὶν ἑκάστου Εἰ ΑὐαΡ]θο, οὗ ἐστὶν ἑκάστη ΑἸοχ ἐαβῦ. [ εἰ 

οπι Ε᾽ 4 ὐς. [ ἣ ἀπιε ὑγιεινὸν ἄς οοηϊ. δά 6141. [ 8ὲ ϑϑγοὸ Πιοηιϊηῖβ, ῥτοιε 
μοηιο 6βὲ ὦ. 1 3. ἡ οτὰ Εὖ. 1] αἰσϑητα] ἔστι τὰ (αὖ. ἰ 4. περὶ α8. ] 6. ἢ 
ἕχαστον (ἰδι } π. καὶ ἡ] ἢ αὐ. 1 ἴδια --- 8. ἄρρεν οτχὰ 6. 8. κεχωρισμένων 

Τ' 4 ϊα5. [ 5.9. μήκη μόνον] μὴ κείμενον Τ'Θ, μὴ κινούμενον ΑΙοχ. 9.10. τῶν 

λόγων (δ. } τι. τε] τοῦ 4545. [ μᾶλλον οπὰ (αὐ 16. 1 18. ὁμαλής Εὖ ΑἸοχ. 

15. ἡ ὄψις αὐα. 1] ἢ ἡ φωνὴ ϑεωρεῖ ἀλλ᾽ αἱ γραμμαὶ αὖ. 1 ττ. δὲ οτὰ αὖ 

10, 1 20. ποδιαίαν φῇ τὴν δοΥῖρδι οὕσὴ ΑἸοὸχ εἰ ἑ, τὴν ποδιαίαν φὴ αϑοῦ, 

εἴ. ΟΡ 5. Ρ. 101. [. 21. ϑεωρήσει ἢ ἕχαστον 7. ] 22. ὥσπερ ἄἅ8. 
Ν 
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ἡ ἄνθρωπος" ὁ δ᾽ ἔϑετο ὃν ἀδιαίρετον, εἶτ᾽ ἐϑεώρησεν εἴ τι 

τῷ ἀνθρώπῳ συμβέβηκεν ἧ ἀδιαίρετος. ὁ δὲ γεωμέτρης 25 
οὔϑ᾽ ἣ ἄνϑρωπος οὔϑ᾽ ἧ ἀδιαίρετος, ἀλλ᾽ ἧ στερεόν. ἃ γὰρ 
χἂν δὲ μή πὸ ἣν ἀδιαίρετος ὑπῆρχεν αὐτῷ, δῆλον ὅτι καὶ 
ἄνευ τότων ἐνδέχεται αὐτῷ ὑπάρχειν τὸ δυνατόν. ὡς: διὰ 
τῶτο ὀρϑῶς οἱ γεωμέτραι λέγδσι, χαὶ περὶ ὄντων διαλέγον- 

ται, χαὶ ὄντα ἐστίν" διττὸν γὼρ τὸ ὄν, τὸ μὲν ἐντελεχείᾳ 30 
τὸ δ᾽ ὑλικῶς. ἐπεὶ δὲ τὸ ἀγαϑὸν καὶ τὸ χαλὸν ἕτερον (τὸ 
μὲν γὰρ ἀεὶ ἐν πράξει, τὸ δὲ καλὸν χαὶ ἐν τοῖς ἀκινήτοις), 
οἱ φάσκοντες ὀϑὲν λέγειν τὰς μαϑηματικὰς ἐπιξήμας περὶ 

χαλθ ἢ ἀγαϑὃ ψεύδονται. λέγδσι γὰρ καὶ δειχνύθσι μά- 
λιξα ὁ γὰρ εἰ μὴ ὀνομάξεσι, τὰ δ᾽ ἔργα καὶ τὸς λόγδς 35 
δειχνύθσιν, ὁ λέγθσι περὶ αὐτῶν. τῇ δὲ χαλδ μέγιξα εἴδη 
τάξις χαὶ συμμετρία χαὶ τὸ ὡρισμένον, ἃ μάλιστα δὲει- 10 
χνύϑσιν αἱ μαϑηματιχαὶ ἐπιστῆμαι. χαὶ ἐπεί γεὲ πολλῶν 

αἴτια φαίνεται ταῦτα (λέγω δ᾽ οἷον ἡ τάξις χαὶ τὸ ὡρι- 

σμένον), δῆλον ὅτι λέγοιεν ἂν χαὶ τὴν τοιαύτην αἰτίαν τὴν 
ὡς τὸ χαλὸν αἴτιον τρόπον τινά. μᾶλλον δὲ γνωρίμως ἐν ὅ 
ἄλλοις περὶ αὐτῶν ἐρϑμεν. 

4 ΜΠἝαερὶ μὲν ἐν τῶν μαϑηματιχῶν, ὅτι τε ὄντα ἐςὶ καὶ 
πῶς ὄντα, χαὶ πῶς πρότερα χαὶ πῶς ἃ πρότερα, τοσαῦτα 

εἰρήσϑω. περὶ δὲ τῶν ἰδεῶν πρῶτον αὐτὴν τὴν κατὰ τὴν 
ἰδέαν δόξαν ἐπισχεπτέον, μηϑὲν συνάπτοντας πρὸς τὴν τῶν 10 

ἀριϑμῶν φύσιν, ἀλλ᾽ ὡς ὑπέλαβον ἐξ ἀρχῆς οἱ πρῶτοι 
τὰς ἰδέας φήσαντες εἶναι. συνέβη δ᾽ ἡ περὶ τῶν εἰδῶν 

φοθδόξα τοῖς εἰπϑσι διὰ τὸ πεισϑῆναι περὶ τῆς ἀληϑείας τοῖς 

“Ηραχλειτείοις λόγοις ὡς πάντων τῶν αἰσϑητῶν ἀεὶ ῥεόν- 
των, ὥστ᾽ εἴπερ ἐπιστήμη τινὸς ἔξαι χαὶ φρόνησις, ἑτέρας 1ῦ 

δεῖν τινὰς φύσεις εἶναι παρὰ τὰς αἰσϑητὰς μενούσας" οὐ 

γὰρ εἶναι τῶν ῥεόντων ἐπιξήμην. “Σωχράτους δὲ περὶ τὰς 
ἠϑικὰς ἀρετὰς πραγματευομένϑθ χαὶ περὶ τότων ὁρίζεσϑαι 
καϑόλε ζητῦντος πρώτϑο --- τῶν μὲν γὰρ φυσιχῶν ἐπὶ μιχρὸν 

24. ὃ διέθετο ἕν ἀδ. εἴτι ϑεωρήσειν Τ΄. ] ἔϑετο]} ϑεὸς α, ϑεὶς 5. [ 26. 
οὔϑ᾽ ἧ ἄνθρωπος οπι 7'. στερεά ἴα8. ] 21. ἦν] ἡ Τ΄ [29. λέγουσιν οἱ 
γεωμέτραι Ταβ. [ 831. τό δ᾽ αὖ. ] 82. ἐν πράξει] ἐν ὕπάρξει Τ΄ο [ 35. εἰ 

γὰρ καὶ μὴ ΛΑΙοχ τ. 

1018} 2. ἐπεὶ] ἐπὶ α. [] 5. μᾶλλον --- 6. ἐροῦμεν οτχ Οὐ]. [ 8. καὶ 

πῶς οὐ πρότερα οτὰ ΕἸ εἰ ἴοτι. ΑΙοχ. [ πρότερον αἰνορίαιο 48. [ το. συνά- 

πτοντὰ Τ', συνάπτοντες (αὐ 10, συνάπτουσαν ἐαᾳ8.} 12. συμβέβηκε Τ΄ 1 ἰδεῶν 

ΤΟΣ. 1 το. καὶ οπι αὖ. | 18. πρὸ Ἴ. 

Ατιϑίοι. πιοίαρἢι. δἀ. Βοπῖῖ Υοἱ. 1. ι 
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“Πμιόχριτος ἥψατο μόνον χαὶ ὡρίσατό πὼς τὸ ϑερμὸν χαὶ 
τὸ ψυχρόν" οἱ δὲ Πυϑαγόρειοι πρότερον περί τινων ὀλίγων, 
ὧν τὸς λόγος εἰς τὸς ἀριϑιιὸς ἀνῆπτον, οἷον τί ἐςξι χαιρὸς 
ἢ τὸ δίχαιον ἢ γάμος" ἐχεῖνος δ΄ εὐλόγως ἐζήτει τὸ τί ἐςιν. 
συλλογίζεσϑαι γὰρ ἐζήτει, ἀρχὴ δὲ τῶν συλλογισμῶν τὸ 
τί ἐειν. διαλεχτικὴ γὰρ ἰσχὺς ὄπω τότ᾽ ἣν, ὥς: δύνασϑαι 
καὶ χωρὶς τοῦ τί ἐςι τἀναντία ἐπισχοπεῖν, χαὶ τῶν ἔναν- 

τίων εἰ ἡ αὐτὴ ἐπιξήμη. δύο γάρ ἐςιν ἅ τις ἂν ἀποδοίη 

«Σωχράτει δικαίως, τούς τ᾽ ἐπαχτιχὸς λόγος χαὶ τὸ ὁρίζε- 
σϑαι χαϑόλθ' ταῦτα γάρ ἐξιν ἄμφω περὶ ἀρχὴν ἐπιςή- 
μης. ἀλλ᾽ ὁ μὲν Σ:ωχράτης τὰ χαϑόλθ οὐ γωριςὰ ἐποίει 
οὐδὲ τοὺς ὁρισμούς" οἱ δ᾽ ἐχώρισαν, χαὶ τὰ τοιαῦτα τῶν 
ὄντων ἰδέας προσηγόρευσαν. ὥστε συνέβαινεν αὐτοῖς σχε- 
δὸν τῷ αὐτῷ λόγῳ πάντων ἰδέας εἶναι τῶν χκαϑόλϑ λεγο- 
μένων, καὶ παραπλήσιον ὥσπερ ἂν εἴ τις ἀριϑμῆσαι βου- 
λόμενος ἐλαττόνων μὲν ὄντων οἴοιτο μὴ δυνήσεσϑαι, πλείω 

δὲ ποιήσας ἀριϑμοίη" πλείω γάρ ἔστι τῶν χαϑ'᾽ ἕκαστα 
αἰσϑητῶν ὡς εἰπεῖν τὰ εἴδη, περὶ ὧν ζητοῦντες τὰς αἰτίας 

ἐκ τούτων ἐχεῖ προῆλθον" καϑ'᾽ ἕχαστόν τὲ γὰρ ὁιιώνυμόν 
ἐςι, χαὶ παρὰ τὰς ὁσίας τῶν [τεῦ ἄλλων ἕν ἐςξιν ἐπὶ πολ- 
λῶν, χαὶ ἐπὶ τοῖσδε χαὶ ἐπὶ τοῖς ἀϊδίοις. ἔτι χαϑ' ὃς τρό-301 

πὸς δείκνυται ὅτι ἔςι τὰ εἴδη, κατ᾿ ὀϑένα φαίνεται τότων" 

ἐξ ἐνίων μὲν γὰρ ὃκχ ἀνάγχη γίγνεσθαι συλλογισμόν, ἐξ 
ἐνίων δὲ χαὶ ὁχ ὧν οἴονται τότων εἴδη γίγνεται. χατά τε 
γὰρ τοὺς λόγους τὸς ἐκ τῶν ἐπιξςξημῶν ἔξαι εἴδη πάντων 
ὅσων ἐπιςῆμαί εἰσιν, χαὶ χατὰ τὸ ἕν ἐπὶ πολλῶν καὶ τῶν 
ἀποφάσεων, κατὰ δὲ τὸ νοεῖν τι φϑαρέντος τῶν φϑαρτῶν᾽" 

φάντασμα γάρ τι τόὅτων ἐςίν. ἔτι δὲ οἱ ἀχριβέξατοι τῶν 
λόγων οἱ μὲν τῶν πρός τι ποιοῦσιν ἰδέας, ὧν οὔ φασιν 
εἶναι χαϑ᾽ αὑτὸ γένος, οἱ δὲ τὸν τρίτον ἄνϑρωπον λέγϑθσιν. 

22. λόγους εἰς τοὺς οτη Τ' [ ἀνῆγον ΑΙεχ οἱ γρ ἘΠ. 28. ἐκεῖνος δ᾽ Εὰ 

οἱ ἴογι, ΑἸοχ, ἐκείνως Τ', ἐκεῖνος 86ν, {16 8απὸ ὃ. 1 ἐζήτουν αὖ. 1. “τ. εἰ ἢ} 

ἢ ἡ 4Ὁ, εἴη Τ. αὕτη Τ΄ [ ἀποδώη Ε Τ᾿ Α͂α86. [ 28. 29. δρίζεσϑαι τὰ κα- 

ϑόλου ΑἸεχ.} 81. τὰ οτὰ (αὖ. [ 835. δυνήσεσϑαι 9) 1}..4, δύνασθαι αϑ8.] 

386. ἕχαστον ἢ. ᾽ 

1019 1. ὡς εἰπεῖν οπι (αὖ). : χκαϑ'} παρ᾽ (αὐ 19 οἱ ὅδγγ. Ι τε 

οπὶ «Α΄. [ 8. ροβὲ οὐσίας σοπιπια εὖ. [ ἄλλων ἔνεστιν ΕἸ Τα. Ι ἕν ἐστιν} ὧν 

ἐστὴν ἕν 4. ] 5. δείκνυμεν .4..} τὰ οτὰ 6. ] 6. συλλογισμούς αὖ. 1. οἱό- 

πεϑα 4.} ἤδὴ αὐ1ὸ. 1 8. εἴδη ἔσται .4.} τι. τοῦτ᾽ Ε..] ἀκριβέστεροι Δ. 

12. φαμεν 14. [183. αὑτὰ 6. 
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ὅλως τε ἀναιρᾶσιν οἱ περὶ τῶν εἰδῶν λόγοι ἃ μᾶλλον β6- 
λονται εἶναι οἱ λέγοντες εἴδη τῇ τὰς ἰδέας εἶναι" συμβαί- 10 

γει γὰρ μὴ εἶναι πρῶτον τὴν δυάδα ἀλλὰ τὸν ἀριϑμόν, 
χαὶ τούτου τὸ πρός τι χαὶ τὅτο τὸ χαϑ᾽ αὑτό, καὶ πάνϑ' 
ὅσα τινὲς ἀχολθϑήσαντες ταῖς περὶ τῶν εἰδῶν δόξαις ἦναν- 
τιώϑησαν ταῖς ἀρχαῖς. ἔτι κατὰ μὲν τὴν ὑπόληψιν χαϑ' 
ἥν φασιν εἶναι τὰς ἰδέας ὁ μόνον τῶν ἐσιῶν ἔσονται εἴδη 30 
ἀλλὰ χαὶ ἄλλων πολλῶν (τὸ γὰρ νόημα ἕν οὐ μόνον 
περὶ τὰς οὐσίας ἀλλὰ καὶ χατὰ μὴ οὐσιῶν ἐστί, χαὶ αἱ 
ἐπιστῆμαι οὐ μόνον τῆς οὐσίας εἰσί" συμβαίνει δὲ χαὶ 
ἄλλα μυρία τοιαῦτα)" κατὰ δὲ τὸ ἀναγκαῖον χαὶ τὰς 
δόξας τὰς περὶ αὐτῶν, εἰ ἔξςι μεϑεχτὰ τὰ εἴδη, τῶν ὀσιῶν 25 
ἀναγκαῖον ἰδέας εἶναι μόνον" οὐ γὰρ χατὰ συμβεβηκὸς 
μετέχονται, ἀλλὰ δεῖ ταύτῃ ἑχάστου μετέχειν ἧ μὴ καϑ' 
ὑποχειμένου λέγεται. λέγω δ᾽ οἷον εἴ τι αὐτοῦ διπλασίου 
μετέχει, τοῦτο χαὶ αἰϊδίου μετέχει, ἀλλὰ χατὰ συμβεβὴη- - 
χός" συμβέβηχε γὰρ τῷ διπλασίῳ ἀϊδίῳ εἶναι. ὥςε ἔξαι 30 

φεϑθσία τὰ εἴδη. ταὐτὰ δ᾽ ἐνταῦϑα ὁσίαν σημαίνει χἀχεῖ" ἢ 
τί ἔσται τὸ εἶναι φάναι τι παρὰ ταῦτα τὸ ἕν ἐπὶ πολ- 
λῶν; χαὶ εἰ μὲν ταὐτὸ εἶδος τῶν ἰδεῶν καὶ τῶν μετεχόν- 
των, ἔσται τι χοινόν᾽ τί γὰρ μᾶλλον ἐπὶ τῶν φϑαρτῶν 
δυάδων, χαὶ τῶν δυάδων τῶν πολλῶν μὲν ἀϊδίων δέ, τὸ 30 
δυὰς ἕν χαὶ ταὐτόν, ἢ ἐπί τ᾽ αὐτῆς καὶ τῆς τινός; εἰ δὲ μὴ 

τὸ αὐτὸ εἶδος, ὁμώνυμα ἄν εἴη, καὶ ὅμοιον ὥσπερ ἂν εἴ 1019ὺ 
τις χαλοίη ἄνϑρωπον τόν τε Καλλίαν καὶ τὸ ξύλον, μηδε- 
μίαν χοινωνίαν ἐπιβλέψας αὐτῶν. εἰ δὲ τὰ μὲν ἄλλα 

14. 15. εἶναι βούλονται 4. 16. τὴν δυάδα πρώτην «4. 11. τούτου οἱ 
καὶ τοῦτο οτὰ “44, εἰ εο φιιοά ε8ὲ αὐ αἰϊφιϊα οἰΐατι τά φιιοά με 86 εβὲ 1.] 

τούτου τὸ (αὖ, τὸ Αδα5.. [ 18. ἰδεῶν Τ'2. [.50. εἶναί φασιν 1, εἶναέ 

φαμεν Α. | οὐ μόνον τῶν οὐσιῶν εἰ 21. ἀλλὰ χκαὶ οὰ ΕΤ' | 20. ἔσται 4. | 

τ᾿ῷ Ὅν 21. πολλῶν καὶ ἑτέρων 4. ] ἀλλων] ἄλλων τε Τ', ἑτέρων 41. ] 55. κατὰ] 

τὰ αὖ. ] μὴ οὐσιῶν] τῶν ἄλλων Α. ἐστί ΤΑῤΊα5.4, ἔσται εἶ, 

μὴ οὕτως ἐστί 1. ] αἱ οχὰ ΑΙδ,4. 1 28. εἰσέ 5ετῖρϑι εχ 2Γ, ἔσονται ἑα8οὐ. ] 

28. 24. καὶ ἄλλα δὲ μυρία συμβαίνει 4.) 24. μόρια Τ΄ [.;21. δὴ α΄. ] ταύ- 

τὴν Ὁ. 528. λέγονται ΕΤ ΑΔ 6 "15. } εἴ τι οτὰ αὐ. αὐτοδιπλασίου .4 εἰ γρ 

ἘΠ} 30. αἰδίῳ]} αἀἴδιον 41, τὸ ἀΐδιον 8. | 31. οὐσία] [οτὶ. οὐσίας νο] οὐ- 

σιῶν. ] ταῦτα ἴα8ο. ] ἴοτι. γὰρ ἐνταῦϑά τε εχ .Α4..} ἡ Τ΄ [832. ἔσται] ἐστι α8, 
ομὰ 7. 34. 35. φϑαρτῶν τῶν δυάδων Τ'. 85. καὶ τῶν δυάδων οπι (ἰδ, τῶν 

δυάδων οτὰ 4, τῶν ἀπε πολλῶν οτὰ 48. 36. δυὰς εἶναι ἕν Α. ἐπέ τ᾽ 

αὑτῆς εοηϊ. οἴ, 4, ἐπὶ ταύτης αὐ Πὶ, ἐπ᾿ αὐτῆς αἀξοῦ. 1 τῆς οτὰ 7. 

10719ὺ 1. ὁμωνυμία Τ΄ 1.2. καλοίη α8..4, καλοίοι 41, καλοὶ ὃ. 

ΤΟΝ 

σται ὅσα κω 
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τοὺς χοινοὺς λόγβς ἐφαρμόττειν ϑήσομεν τοῖς εἴδεσιν, οἷον 
ὅ ἐπ᾿ αὐτὸν τὸν χύκλον σχῆμα ἐπίπεδον χαὶ τὰ λοιπὰ μέρη 
τῇ λόγε, τὸ δ᾽ οὗ ἐςξὶ προςεϑήσεται, σχοπεῖν δεῖ μὴ χενὸν 
ἢ τῶῦτο παντελῶς. τίνι τὲ γὰρ προςεϑήσεται; τῷ μέσῳ ἢ 
τῷ ἐπιπέδῳ ἢ πᾶσιν; πάντα γὰρ τὰ ἐν τῇ οὐσίᾳ ἰδέαι, 
οἷον τὸ ζῷον χαὶ τὸ δίπουν. ἔτι δῆλον ὅτι ἀνάγχη αὐτὸ 

10 εἶναί τι, ὥσπερ τὸ ἐπίπεδον φύσιν τινὰ ἣ πᾶσιν ἐνυπάρξει 

τοῖς εἴδεσιν ὡς γένος. 

5. Πάντων δὲ μάλιστα διαπορήσειεν ἄν τις τί ποτε 

συμβάλλονται τὰ εἴδη ἢ τοῖς ἀϊδίοις τῶν αἰσϑητῶν ἢ τοῖς 

γιγνομένοις καὶ [τοῖς] φϑειρομένοις" ὄτε γὰρ κινήσεώς ἐξιν 
15 οὔτε μεταβολῆς οὐδεμιᾶς αἴτια αὐτοῖς. ἀλλὰ μὴν οὔτε 

πρὸς τὴν ἐπιξτήμην ἐϑὲν βοηϑεῖ τὴν τῶν ἄλλων (οὐδὲ γὰρ 

ὁσία ἐκεῖνα τότων" ἐν τότοις γὰρ ἄν ἦν), ὅτ᾽ εἰς τὸ εἶναι, 

μὴ ἐνυπάρχοντά γε τοῖς μετέχουσιν. ὅτω μὲν γὰρ ἴσως 
αἴτια δόξειεν ἂν εἶναι ὡς τὸ λευκὸν μεμιγμένον τῷ λευχῷ. 

20 ἀλλ᾿ οὗτος μὲν ὁ λόγος λίαν εὐκίνητος, ὃν ᾿Πναξαγόρας 
μὲν πρότερος ἔδοξος δ᾽ ὕξερος ἔλεγε διαπορῶν καὶ ἕτεροί 
τινὲς" ῥῴδιον γὰρ πολλὺ συναγαγεῖν χαὶ ἀδύνατα πρὸς 309 
τὴν τοιαύτην δόξαν. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἐχ τῶν εἰδῶν ἔστι 
τἄλλα κατ᾽ οὐϑένα τρόπον τῶν εἰωϑότων λέγεσϑαι. τὸ 

95 δὲ λέγειν παραδείγματα εἶναι χαὶ μετέχειν αὐτῶν τἄλλα 

κενολογεῖν ἐστὶ χαὶ μεταφορὰς λέγξϑιν ποιητιχάς. τί γάρ ἐξι 
τὸ ἐργαζόμενον πρὸς τὰς ἰδέας ἀποβλέπον; ἐνδέχεται γὰρ 
καὶ εἶναι χαὶ γίγνεσϑαι ὅμοιον ὁτιδν. χαὶ μὴ εἰχαζόμενον, 
ὥςξ χαὶ ὄντος Σωχράτϑς χαὶ μὴ ὄντος γένοιτ᾽ ἂν οἷον Ζω- 

80 χράτης᾽" ὁμοίως δὲ δῆλον ὅτι κἂν εἰ ἣν ὁ ΣΣωχράτης ἀΐδιος. 

ἔσται τὲ πλείω παραδείγματα τοῦ αὐτοῦ, ὡςς χαὶ εἴδη, 
οἷον τοῦ ἀνϑρώπου τὸ ζῷον καὶ τὸ δίπουν, ἅμα δὲ χαὶ 

ὅ. τὸν οαὰ αὐ. 1 χύχλον]} ὃ .4120,] 6. τὰ δ᾽ οὐχέτι προστεθήσεται Τ᾽, 

τὸ δ᾽ οὐκ ἔστι προστεθήσεται (αὐ. ] 10. ὑπάρξει ΑΙοχ. [ 18. συμβαλλε-- 

ται Α΄. ] 14. τοῖς ογχα (10 4. 1 ἐστιν μοϑὶ 15. οὐδεμιᾶς ΟΡΙ5 4. 15. αἷ- 

τία Εἰ. 1 οὔτε Α, οὐδὲ αϑοῦ. [16. συντελεῖ αὐ1ὸ. } τὴν οτὰ αὖ. [ οὐδὲ 4, 

οὔτε αδοῦ. 11. ἄν οτὰ (αὖ. ] 19. ἂν ρΡοβὲ 18. γὰρ .4, οπχ “15. ] ὡς οπι 
-» ΕῚ 3 » ᾧἜ 

Πα πρῶτος Εὐδ, δ᾽ ὕστερον 4. ΡΣ ΞΞ Σ τινες} καὶ ἀλλοι τινὲς 

ἔλεγον .Α. 1 ἔλεγέ γε διαπορῶν ΕἸ. 1 22. συναγ. πολλὰ Δ. 

10. χτ. ἀποβλέπων 4, ἀποβλέπειν α5. 1 γὰρ 5οτῖρδϊ ὁχ ὁ οἱ .Χ3,, τε αϑδοῦ.] 

28. δέ γε λέγξιν 

28. καὶ ρΡοβῖ γὰρ οπχ 745. ὅμοιον ἁἀαϊαϊ οχ Α. ] εἰκαζόμενον πρὸς ἔχεῖνο 
»" - ͵ ξ ς' ξ: 

“3. 29. ὄντος τοῦ σωκρατους αὐ19. | οἷον] Ἔχ ὡς οἱοσπερ «4, [οτὶ. οἷος. | 90. 
ΕΥ̓ Ξ Ξ. Ἑ ᾿ 5 τ 

ἀπίο ὅὁμεοίως ραποῖππι, ροσὶ αἴδιος σοταπμα οὖ. Ι εἰ ἢν 5οΥρ51 ὃχ ὃ οἱ «ἡ, εἴη αϑοῦ.]} 

ὃ οἷχ Κἰ. [ 32. τοῦ] τῷ 6.] 32. 38. χαὲὶ ὃ αὐτοάνϑρ. (ἷὐ1}, χαὶ τὸ αὖτ. 4. 
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αὐτοάνϑρωπος. ἔτι οὐ μόνον τῶν αἰσϑητῶν παραδείγματα 

τὰ εἴδη, ἀλλὰ καὶ αὑτῶν, οἷον τὸ γένος τῶν ὡς γένους 
εἰδῶν" ὥςε τὸ αὐτὸ ἔξαι παράδειγμα καὶ εἰκών. ἔτι δό- 30 
ξειὲν ἂν ἀδύνατον γωρὶς εἶναι τὴν οὐσίαν καὶ οὗ ἡ ὀσία" 

ὥςε πῶς ἂν αἱ ἰδέαι ἐσίαι τῶν πραγμάτων οὖσαι χωρὶς 1080α 
ἴεν; ἐν δὲ τῷ (Φαίδωνι τὅτον λέγεται τὸν τρόπον, ὡς καὶ 
τῇ εἶναι καὶ τῇ γίγνεσθαι αἴτια τὰ εἴδη ἐςίν. χαίτοι τῶν 
εἰδῶν ὄντων ὅμως οὐ γίγνεται, ἂν μὴ ἢ τὸ κινῆσον, καὶ 
πολλὰ γίγνεται ἕτερα, οἷον οἰκία χαὶ δαχτύλιος, ὧν οὔ ὅ 
φασιν εἶναι εἴδη. ὥστε δῆλον ὅτι ἐνδέχεται κἀκεῖνα, ὧν 

φασὶν ἰδέας εἶναι, καὶ εἶναι χαὶ γίγνεσϑαι διὰ τοιαύτας 

αἰτίας οἵας καὶ τὰ ῥηθέντα νῦν, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὰ εἴδη. 
ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ἰδεῶν χαὶ τοῦτον τὸν τρόπον χαὶ διὰ 
λογιχωτέρων καὶ ἀχριβεςξέρων λόγων ἔξι πολλὰ συναγα- 10 
γεῖν ὅμοια τοῖς τεϑεωρημένοις. 

θ. ᾿Μπεὶ δὲ διώρισται περὶ τούτων, χαλῶς ἔχει πάλιν 
ϑεωρῆσαι τὰ περὶ τὲς ἀριϑμὲς συμβαίνοντα τοῖς λέγουσιν 
ὁσίας αὐτὸς εἶναι χωριξςὰς χαὶ τῶν ὄντων αἰτίας πρώτας. 

ςτοἀνάγχη δ᾽, εἴπερ ἐξὶν ὁ ἀριϑμὸς φύσις τις χαὶ μὴ ἄλλη 15 
τίς ἐξιν αὐτοῦ ἡ ὀσία ἀλλὰ τῆτ᾽ αὐτό, ὥσπερ φασί τινὲς, 
ἤτοι εἶναι τὸ μὲν πρῶτόν τι αὐτοῦ τὸ δ᾽ ἐχόμενον, ἕτερον 
ὃν τῷ εἴδει ἕχαξον" χαὶ τοῦτο ἢ ἐπὶ τῶν μονάδων εὐϑὺς 
ὑπάρχει καὶ ἔστιν ἀσύμβλητος ὁποιαοῦν μονὰς ὑποιφοῦν 
μονάδι" ἢ εὐθὺς ἐφεξῆς πᾶσαν καὶ συμβληταὶ ὁποιαιοῦν 50 
ὁποιαισοῦν, οἷον λέγουσιν εἶναι τὸν μαϑηματιχὸν ἀριϑμόν" 
ἐν γὰρ τῷ μαϑηματικῷ ὀϑὲν διαφέρει ὁδεμία μονὰς ἑτέρα 
ἑτέρας" ἢ τὰς μὲν συμβλητὰς τὰς δὲ μή, οἷον εἰ ἔστι 

μετὰ τὸ ἕν πρώτη ἡ δυάς, ἔπειτα ἡ τριὰς χαὶ ὅτω δὴ ὁ 
ἄλλος ἀριϑμός, εἰσὶ δὲ συμβληταὶ αἱ ἐν ἑκάστῳ ἀριϑμῷ 30 
μονάδες, οἷον αἱ ἐν τῇ δυάδι τῇ πρώτῃ αὑταῖς, χαὶ ἐν τῇ 

τῶν οἵὰ .4. | γένος “4. [ 86. εἰ- 84. αὐτῶν α8, αὐτῶν τῶν ἰδεῶν Α. 

ναι χωρὶς Α. 

0804 2. οὕτως λέγεταν 4. [ 8. τὰ οτὰ Τ. | 4. γίγνεται τὼ μετέ- 

χοντα «4. [ 6. φαμεν εἴδη εἶναι 4.} κακεῖνα --- τ. ἰδέας εἶναι} καὶ τάλλα 

.«4..} τ. εἶναι ἰδέας α8.} 8. οἵας} δι᾿ οἵας αὐ10.} τ0. διαλεκτικωτέρων ΕΝ. 

18. τὰ περὺὶ τ. ἀρ. ἰδεῖν συμβαίνοντα γε͵ [ 14. αὐτοῖς ΕΣ. | 15. ὃ ἀριϑ- 

μὸς οτα Τ᾿. [ 16. αὐτοῦ ἐστὶν Ταβ. [ ττ. ἐνδεχόμενον 78. 1 20. ὁποῖαι 

ΤΑ͂ῤαβο. 1 35. ἑτέρα οπι αὖ. 1 28. μὲν οἷον συμβλητὰς Τ΄ 1 25. ἀπο εἰσὶ 

Ραποίατα εὖ. αὖ ροκῖ ἀριϑμῷ Αᾳ8. 1 26. αἵ οπι Τ. 1 καὶ -- 21. αὑταῖς 

οτὰ (αὖ. [ 26. εἰ 21. αὑταῖς] αὐτῆς α8, αὐταῖς ο. 1 26. ἐν} αἱ ἐν 47. 
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τριάδι τῇ πρώτῃ αὑταῖς, καὶ οὕτω δὴ ἐπὶ τῶν ἄλλων 
ἀριϑμῶν, αἱ δ᾽ ἐν τῇ δυάδι αὐτῇ πρὸς τὰς ἐν τῇ τριάδι 
αὐτῇ ἀσύμβλητοι" ὁμοίως δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν 

80 ἐφεξῆς ἀριϑμῶν. διὸ καὶ ὁ μὲν μαϑηματιχὸς ἀριϑμεῖται 
μετὰ τὸ ὃν δύο, πρὸς τῷ ἔμπροσϑεν ἑνὶ ἄλλο ἕν, καὶ τὰ 
τρία πρὸς τοῖς δυσὶ τούτοις ἄλλο ἕν, χαὶ ὁ λοιπὸς δὲ 
ὡσαύτως" ὅτος δὲ μετὰ τὸ ἕν δύο ἕτερα ἄνευ τὸ ἑνὸς τῇ 
πρώτου, χαὶ ἡ τριὰς ἄνευ τῆς δυάδος, ὁμοίως δὲ χαὶ ὁ 

86 ἄλλος ἀριϑμός. ἢ τὸν μὲν εἶναι τῶν ἀριϑμῶν οἷος ὁ πρῶ- 
τος ἐλέχϑη, τὸν δ᾽ οἷον οἱ μαϑηματικοὶ λέγουσι, τρίτον δὲ 
τὸν ῥηθέντα τελευταῖον. ἔτι τούτους ἢ χωριςὲς εἶναι τοὺς 

1080ὺ ἀριϑιιὸὲς τῶν πραγμάτων, ἢ ὃ χωριξὸς ἀλλ᾽ ἐν τοῖς αἰσϑη- 
τοῖς, ὃχ ϑτως δ᾽ ὡς τὸ πρῶτον ἐπεσχοπϑμεν, ἀλλ᾽ ὡς ἐκ 
τῶν ἀριϑμῶν ἐνυπαρχόντων ὄντα τὰ αἰσϑητά" ἢ τὸν μὲν 
αὐτῶν εἶναι τὸν δὲ μὴ [ἢ πάντας] εἶναι. οἱ μὲν ὃν τρόποι 

5 χαϑ' ὃς ἐνδέχεται αὐτὸς εἶναι ὅτοί εἰσιν ἐξ ἀνάγκης μόνοι. 
σχεδὸν δὲ χαὶ οἱ λέγοντες τὸ ἕν ἀρχὴν εἶναι καὶ οὐσίαν:τι 
χαὶ ςΞοιχεῖον πάντων, χαὶ ἐκ τούτου καὶ ἀλλδ τινὸς εἶναι 

τὸν ἀριϑιόν, ἕχαφξος τότων τινὰ τῶν τρόπων εἴρηκε, πλὴν 
τὸ πάσας τὰς μονάδας εἶναι ἀσυμβλήτος. καὶ τὅτο συμ- 

10 θέθηκεν εὐλόγως" ὁ γὰρ ἐνδέχεται ἔτι ἄλλον τρόπον εἶναι 
παρὰ τὲς εἰρημένες. οἱ μὲν ὃν ἀμφοτέρες φασὶν εἶναι τὲς 
ἀριϑμός, τὸν μὲν ἔχοντα τὸ πρότερον χαὶ ὕςξερον τὰς ἰδέας, 
τὸν δὲ μαϑηματιχὸν παρὰ τὰς ἰδέας χαὶ τὰ αἰσϑητά, καὶ 
χωριςὲς ἀμφοτέρες τῶν αἰσϑητῶν" οἱ δὲ τὸν μαϑηματικὸν 

15 μόνον ἀριϑμὸν εἶναι τὸν πρῶτον τῶν ὄντων χεχωρισμένον 
τῶν αἰσϑητῶν. καὶ οἱ Πυϑαγόρειοι δ᾽ ἕνα, τὸν μαϑηματι- 

κόν, πλὴν οὐ χεχωρισμένον ἀλλ᾽ ἐκ τούτου τὰς αἰσϑητὰς 
ὁσίας συνεςάναι φασίν" τὸν γὰρ ὅλον ὀρανὸν κατασχευά- 
ζουσιν ἐξ ἀριϑμῶν, πλὴν οὐ μοναδικῶν, ἀλλὰ τὰς μονά- 

0 δας ὑπολαμβθάνθσιν ἔχειν μέγεϑος᾽ ὅπως δὲ τὸ πρῶτον ν 

28. πρὸς -- 29. αὐτῇ οπι (αὐ. 31. τῷ] τὸ α. [ 82. δὲ οπι (αὖ. 1 35. 

τὴν αὖ 1 οἷον Τα8. 1] 836. οἱ οτχ 4ὅ. [ 831. τῶν πραγμάτων τοὺς ἀριϑ- 

μοὺς αἰ}. 

1080) 2. ἐπεσκόπουν Αδ. [ 8. ὄντα τὰ αἰσϑητά!] τοῖς αἰαθι τ οα α8.} 

4. αὐτὸν Εἰ. 1 ἢ πάντας οτὰ (]1ῦ, ἢ πάντας εἶναι ἢ πάντας μὴ εἶναι ἴοτι. 

ΑἸοχ. [.6. αὐτοὺς] τοὺς ἀριϑμοὺς Εὖ] τ. καὶ ἀπῖο ἄλλου οπι 48. [ 8. τρό- 

πον] πρώτων (αὐ. ] 9. εἶναι οχα Ε ΤᾺ ]θ0. 1 10. ἔτι οπι (αὖ. 1 12. τὸ οπὶ 

α8. Ϊ καὶ τὸ ὕστερον Γῆ | τῆς αὖ. ] 18. τὸν --- ἐδέας οπι αὖ. ] 15. χε- 

χωρισμένων Αὐᾷα!". 1 19. ἐξ οτὰ α.  μοναδικόν (1). 
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συνέφη ἔχον μέγεϑος, ἀπορεῖν ἐοίκασιν, ἄλλος δὲ τις τὸν 

πρῶτον ἀριϑμὸν τὸν τῶν εἰδῶν ἕνα εἶναι, ἔνιοι δὲ καὶ τὸν 
μαϑηματικὸν τὸν αὐτὸν τοῦτον εἶναι. ὁμοίως δὲ χαὶ περὶ 
τὰ μήκη καὶ περὶ τὰ ἐπίπεδα χαὶ περὶ τὰ ςερεά. οἱ μὲν 

Φ ῶτ γὰρ ἕτερα τὰ μαϑηματιχὰ χαὶ τὰ μετὰ τὰς ἰδέας" τῶν 
δ᾽ ἄλλως λεγόντων οἱ μὲν τὰ μαϑηματικὰ χαὶ μαϑημα- 
τικῶς λέγουσιν, ὅσοι μὴ ποιοῦσι τὰς ἰδέας ἀριϑμοὺς μηδὲ 
εἶναί φασιν ἰδέας, οἱ δὲ τὰ μαϑηματιχά, ὁ μαϑηματιχῶς 
δέ" οὐ γὰρ τέμνεσθαι οὔτε μέγεϑος πᾶν εἰς μεγέϑη, οὐϑ' 
ὁποιασὸν μονάδας δυάδα εἶναι. μοναδικὸς δὲ τὸς ἀριϑμὸς 30 
εἶναι πάντες τιϑέασι, πλὴν τῶν Πυϑαγορείων, ὅσοι τὸ ἕν 
στοιχεῖον χαὶ ἀρχήν φασιν εἶναι τῶν ὄντων" ἐχεῖνοι δ᾽ 
ἔχοντας μέγεϑος, καϑάπερ εἴρηται πρότερον. ὁσαχῶς μὲν 

ςγοοῦν ἐνδέχεται λεχϑῆναι περὶ αὐτῶν, καὶ ὅτι πάντες εἰσὶν 
εἰρημένοι οἱ τρόποι, φανερὸν ἐκ τότων᾽ ἔςι δὲ πάντα μὲν 30 
ἀδύνατα, μᾶλλον δ᾽ ἴσως ϑάτερα τῶν ἑτέρων. 

7 πΠηρῶτον μὲν ἂν σχεπτέον εἰ συμβληταὶ αἱ μονάδες ἢ 
ἀσύμβλητοι, καὶ εἰ ἀσύμβλητοι, ποτέρως ὥσπερ διείλομεν. 1081α 
ἔστι μὲν γὰρ ὁποιανϑν εἶναι ὑποιφᾶν μονάδι ἀσύμβλητον, 
ἔςι δὲ τὰς ἐν αὐτῇ τῇ δυάδι πρὸς τὰς ἐν αὐτῇ τῇ τριάδι, 

χαὶ οὕτως δὴ ἀσυμβλήτες εἶναι τὰς ἐν ἑχάξφῳ τῷ πρώτῳ 
ἀριϑμιῷ πρὸς ἀλλήλας. εἰ μὲν ὅν πᾶσαι συμβληταὶ καὶ ὅ 
ἀδιάφοροι αἱ μονάδες, ὁ μαϑηματικὸς γίγνεται ἀριϑμὸς καὶ 
εἷς μόνος, χαὶ τὰς ἰδέας ὁκ ἐνδέχεται εἶναι τὸς ἀριϑμούς. 

ποῖος γὰρ ἔσται ἀριϑμὸς αὐτοάνϑρωπος ἢ ζῷον ἢ ἄλλο 
ὁτιδν τῶν εἰδῶν; ἰδέα μὲν γὰρ μία ἑχκάξϑ, οἷον αὐτῷ ἀν- 
ϑρώπου μία χαὶ αὐτοῦ ζῴου ἄλλη μία" οἱ δ᾽ ὅμοιοι καὶ τὸ 
ἀδιάφοροι ἄπειροι, ὥς᾽ ὀϑὲν μᾶλλον ἥδε ἡ τριὰς αὐτοάν- 
ϑρωπος ἢ ὁποιαοῦν. εἰ δὲ μή εἰσιν ἀριϑμοὶ αἱ ἰδέαι, οὐδ᾽ 

ὅλως οἷόν τε αὐτὰς εἶναι. ἐκ τίνων γὰρ ἔσονται ἀρχῶν αἱ 
ἰδέαι; ὁ γὰρ ἀριϑμός ἐςιν ἐκ τῷ ἑνὸς χαὶ τῆς δυάδος τῆς 

ἀορίς8ϑ, χαὶ αἱ ἀρχαὶ καὶ τὰ ςοιχεῖα λέγονται τῷ ἀριϑιμι8 τὉ 
εἶναι, τάξαι τὲ ὅτε προτέρας ἐνδέχεται τῶν ἀριϑμῶν αὐτὰς 

24. περὶ αἰτιχχιο οπὶ ΠΛ, μυῖσβ οσὰ α8. [ τὼ δηϊο στερεά οτὰ (ἷ.] 

25. τὰ μετὰ] τῶν μετὰ (ἰὐὸ. 1]. 29. δὲ οτα Οὐδὲ. [ 30. μονάδος (αὖ. ] 

381. πάντες εἶναι α8. } 38. ἔχοντας τὸ αὶ 5γυ οἱ ἔουξ. ΑΙοχ, ἔχον ἰδ, ἔχοντα 

Ἰαβοῦ. 1 835. ἔτι Τ' 

1081 1. πότερον Τ' | 2. 

47. Ι 8. ὁποῖος Τ. Ι ἀριϑιμὸς ἔσται 15. 

αὐτοζωίΐίου Εἰ. 1 16. τάξει Ταβ. 

--- 

5 ᾿ς ᾿ 
ἐὲν οἱ 5. ἀρεϑμῳῷ οἵ αὖ 1.6. μαϑητικὸς 

9.10. αὐτοανϑρώπου μία καὶ 



248 Μ΄. 1051. 
. 
ὅϑ᾽ ὑξέρας. εἰ δ᾽ ἀσύμβλητοι αἱ μονάδες, καὶ ὅτως ἀσύμ- 

βλητοι ὥςε ἡτισὃν ἡτινιῶν, ὄτε τὸν μαϑηματικὸν ἐνδέχεται 
εἶναι τῦτον τὸν ἀριϑμόν (ὁ μὲν γὰρ μαϑηματιχὸς ἐξ ἀδια- 

ἢ0 φόρων, χαὶ τὰ δεικνύμενα κατ᾽ αὐτοῦ ὡς ἐπὶ τοιότα ἀρ- 
μόττει) ὅτε τὸν τῶν εἰδῶν" ὁ γὰρ ἔξαι ἡ δυὰς πρώτη ἐκ 
τῇ ἑνὸς καὶ τῆς ἀορίςο δυάδος, ἔπειτα οἱ ἑξῆς ἀριϑμοὶ ὡς 
λέγεται, δυάς, τριάς, τετράς" ἅμα γὰρ αἱ ἐν τῇ δυάδι τῇ 

πρώτῃ μονάδες γεννῶνται, εἴτε ὥσπερ ὁ πρῶτος εἰπὼν ἐξ 

"ὅ ἀνίσων (ἰσασϑέντων γὰρ ἐγένοντο) εἴτε ἄλλως. ἔπειτα εἰς 78 

ἔσται ἡ ἑτέρα μονὰς τῆς ἑτέρας προτέρα, χαὶ τῆς δυάδος 

τῆς ἐκ τότων ἔξαι προτέρα" ὅταν γὰρ ἢ τι τὸ μὲν πρότε- 
ρον τὸ δ᾽ ὕςερον, χαὶ τὸ ἐκ τούτων τὸ μὲν ἔξαι πρότερον 
τοῦ δ᾽ ὕστερον. ἔτι ἐπειδή ἐστι πρῶτον μὲν αὐτὸ τὸ ἕν, 

80 ἔπειτα τῶν ἄλλων ἐστί τι πρῶτον ἕν δεύτερον δὲ μετ᾽ 
ἐχεῖνο, καὶ πάλιν τρίτον τὸ δεύτερον μὲν μετὰ τὸ δεύτερον 
τρίτον δὲ μετὰ τὸ πρῶτον ἕν' ὥστε πρότεραι ἂν εἶεν αἱ 
μονάδες ἢ οἱ ἀριϑμοὶ ἐξ ὧν πλέχονται, οἷον ἐν τῇ δυάδι 
τρίτη μονὰς ἔξαι πρὶν τὰ τρία εἶναι, καὶ ἐν τῇ τριάδι τε- 

85 τάρτη χαὶ ἡ πέμπτη πρὶν τὸς ἀριϑμὸς τότες. ὀϑεὶς μὲν ὃν 
τὸν τρύπον τῶῦτον εἴρηκεν αὐτῶν τὰς μονάδας ἀσυμβλήτϑς, 
ἔστι δὲ χατὰ μὲν τὰς ἐχείνων ἀρχὰς εὔλογον καὶ οὕτως, 

1081ὺ κατὰ μέντοι τὴν ἀλήϑειαν ἀδύνατον. τάς τε γὰρ μονάδας 
προτέρας χαὶ ὑστέρας εἶναι εὔλογον, εἴπερ καὶ πρώτη τίς 
ἐστι μονὰς χαὶ ἕν πρῶτον, ὁμοίως δὲ χαὶ δυάδας, εἴπερ 
καὶ δυὰς πρώτη ἐστίν" μετὰ γὰρ τὸ πρῶτον εὔλογον χαὶ 

ὅ ἀναγχαῖον δεύτερόν τι εἶναι, καὶ εἰ δεύτερον, τρίτον, καὶ 
ὅτω δὴ τὰ ἄλλα ἐφεξῆς. ἅμα δ᾽ ἀμφότερα λέγειν, μο- 
γάδα τε μετὰ τὸ ἕν πρώτην εἶναι καὶ δευτέραν, καὶ δυάδα 
πρώτην, ἀδύνατον. οἱ δὲ ποιῦσι μονάδα μὲν χαὶ ἕν πρῶ- 
τον, δεύτερον δὲ χαὶ τρίτον ὀκέτι, χαὶ δυάδα πρώτην, δευ- 

10 τέραν δὲ χαὶ τρίτην ὀχέτι. φανερὸν δὲ χαὶ ὅτι ἐκ ἐνδέχε- 

20. τοιούτοις Τα8. } 25. ἀνίσων γὰρ ἰσασϑέντων ΑΙεχ. [ ἐσασϑέντα 

αὐ. 1 ἐγένετο Τα8. [ 26. ἡ εἰ τῆς οἵα (10. ] τῆς ἑτέρας προτέρα] τῆς 
προτέρας α8. | καὶ] χαὶ διὰ αὖ. | 30. τὶ οἵὰ (6. | 81. ρΡοϑβὲ τρέτον οοϊημπηαίο, 

ἁπῖο χαὶ ποὴ αἶδὶ οὐ. 1 μὲν} δὲ Τ΄ [ 833. λέγονται Εἰ. 1 πιηιογὶ, φιὶ 68 εοηι- 

γίοοίμηζν ἃ. 1 834. καὶ οτὰ (αὖ, [ 35. πλὴν Τ᾿. 1. 36. Ροκὲ ἀσυμβλήτους Τα 8 

αἀᾷ εἶναι. 1 831. ἔστι οτὰ (αὐ 10. ἀρχὰς] γραφὰς αὖ. ] καὶ] καὶ τοῦτον Τ' 

1081ὺ 2. καὶ ὑστέρας οτὰ α8. Ι 8. καὶ δυάδας δὲ ὁμοίως 4. | δυά- 

δὲς α8. 6. δὴ εἰ ἄλλα οτα (αὖ). [ τ. εἶναι οὐὰ αὐ. [1 το. δὲ ρεῖτις οὐ αὶ | 

καὶ ἀπο ὅτι οὐὰ ἢ. 
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ται, εὶ ἀσύμβλητοι πᾶσαι αἱ μονάδες, δυάδα εἶναι αὐτὴν 
καὶ τριάδα καὶ ὅτω τὸς ἄλλες ἀριϑιός. ἄν τε γὰρ ὦσιν 
ἀδιάφοροι αἱ μονάδες ἄν τὸ διαφέροσαι ἑκάστη ἑχάστης, 

ς᾽ ἀνάγχη ἀριϑμεῖσϑαι τὸν ἀριϑμὸν κατὰ πρόσϑεσιν, οἷον τὴν 
δυάδα πρὸς τῷ ἑνὶ ἄλλο ἑνὸς προςεϑέντος, καὶ τὴν τριάδα 1 

ἄλλου ἑνὸς πρὸς τοῖς δυσὶ προστεϑέντος, χαὶ τὴν τετράδα 

ὡσαύτως. τότων δὲ ὄντων ἀδύνατον τὴν γένεσιν εἶναι τῶν 
ἀριϑιῶν, ὡς γεννῶσιν ἐκ τῆς δυάδος χαὶ τῷ ἑνός" μύριον 

[οι 

γὰρ γίγνεται ἡ δυὰς τῆς τριάδος καὶ αὕτη τῆς τετράδος" 

τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν ἐχομένων. 20 
ἀλλ᾽ ἐκ τῆς δυάδος τῆς πρώτης χαὶ τῆς ἀορίστου δυάδος 

ἐγίγνδτο ἡ τετράς, δύο δυάδες παρ᾽ αὐτὴν τὴν δυάδα" εἰ 

δὲ μη, μόριον ἔξαι αὐτὴ ἡ δυάς, ἑτέρα δὲ προσέξαν μία 
δυάς, χαὶ ἡ δυὰς ἔξται ἐχ τοῦ ἑνὸς αὐτὸ χαὶ ἄλλ8 ἑνός. 

εἰ δὲ τὅτο, ὁχ οἷόν τ᾽ εἶναι τὸ ἕτερον ςοιχεῖον δυάδα ἀόρι- 45 

ςον" μονάδα γὰρ μίαν γεννᾷ, ἀλλ᾽ οὐ δυάδα ὡρισμένην. 
ἔτι παρ᾽ αὐτὴν τὴν τριάδα χαὶ αὐτὴν τὴν δυάδα πῶς ἔσον- 
ται ἄλλαι τριάδες καὶ δυάδες; χαὶ τίνα τρόπον ἐχ προ- 
τέρων μονάδων χαὶ ὑςξέρων σύγκεινται; πάντα γὰρ ταῦτ᾽ 
ἐςὶ χαὶ πλασματώδη, καὶ ἀδύνατον εἶναι πρώτην δυάδα, 30 

εἶτ αὐτὴν τριάδα. ἀνάγχη δ᾽, ἐπείπερ ἔξαι τὸ ἕν καὶ ἡ 
ἀόριστος δυὸς στοιχεῖα. εἰ δ᾽ ἀδύνατα τὰ συμβαίνοντα, 
χαὶ τὰς ἀρχὰς εἶναι ταύτας ἀδύνατον. εἰ μὲν ἐν διάφο- 
θο. αἱ μονάδες ὁποιαιοῦν ὁποιαισοῦν, ταῦτα χαὶ τοιαῦϑ'᾽ 

ἕτερα συμβαίνει ἐξ ἀνάγχης. εἰ δ᾽ αἱ μὲν ἐν ἄλλῳ διά- 30 
φοροι, αἱ δ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ ἀριϑμῷ ἀδιάφοροι ἀλλήλαις 
μόναι, χαὶ οὕτως οὐϑὲν ἐλάττω συμβαίνει τὰ δυσχερῆ. 
οἷον γὰρ ἐν τῇ δεχάδι αὐτῇ ἔνεισι δέχα μονάδες, σύγκει- 1082 α 
ται δὲ χαὶ ἐκ τότων χαὶ ἐχ δύο πεντάδων ἡ δεχάς. ἐπεὶ 
δ᾽ ἐχ ὁ τυχὼν ἀριϑμὸς αὐτὴ ἡ δεχάς, ὁὀδὲ σύγχειται ἐκ 
τῶν τυχϑσῶν πεντάδων, ὥσπερ ὁδὲ μονάδων, ἀνάγχη δια- 

12. ἄλλους οτα Ααὐ. 1.1. κατὰ τὴν πρόσϑεσιν α8.] 14. 1δ. τὴ δυάδι 

αὖ, τὴ δυάδα 1. 1. δὲ 16. προτεϑέντος ΑὍ. 115. καὶ --- 16. προστε-- 

ϑέντος οτὴ Ἴ᾽. | 50. δὲ οαι (. | “αξ μόριόν ἔστιν α8.] αὐτὴ ΒΟΥΙΡ51 οὕτη ᾧ 

εὐ ὅν δὲ [Ὁγέ. οὐ ΑἸοχ, αὕτη αϑοῦ, οἴ. ΟΡ5. ρ. 48. [ 26. μέαν οὐ γεννῷ 

αὕ.! ϑεοηογαηξ ἡ. [ “1. καὶ τὴν' αὐτὴν ὃ. αὖ. 1.28. ἄλλαι οτὰ (ἰδῖ᾽. [ 30. 

εἰσὶ 446. πρώτως (αὐ. 831. καὶ οπι αὖ. [ 38. ταύτας εἶναι 15. 831. οὐ- 
ϑὲν ἐλάττω οτχὰ (8. 

1082 α 1. οἱ 47. 3. δ᾽ οὐ τυχὼν Τ΄. 1 αὐτὴ Ξοτῖροὶ οὐχ ὦ εἰ ΑἸοχ, αὕτη 

αϑοὺ. ἰ μοϑὲ οὐδὲ «44 γὰρ αξ. 
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φέρειν τὰς μονάδας τὰς ἐν τῇ δεχάδι ταύτῃ. ἂν γὰρ μὴ 
διαφέρωσιν, ὁδ᾽ αἱ πεντάδες διοίσοσιν ἐξ ὧν ἐςὶν ἡ δεχάς" 21 

ἐπεὶ δὲ διαφέρεσι, χαὶ αἱ μονάδες διοίσθοσιν. εἰ δὲ διαφέ- 
οϑσι, πότερον οὐχ ἔσονται πεντάδες ἄλλαι ἀλλὰ μόνον 
αὗται αἱ δύο, ἢ ἔσονται; εἴτε δὲ μὴ ἔσονται, ἄτοπον" 

εἴτ᾽ ἔσονται, ποία ἔσται δεχὰς ἐξ ἐχείνων; οὐ γάρ ἐστιν 
ἑτέρα δεχὰς ἐν τῇ δεχάδι παρ᾽ αὐτήν. ἀλλὰ μὴν καὶ 
ἀνάγχη γεὲ μὴ ἐκ τῶν τυχουσῶν δυάδων τὴν τετράδα 
συγκεῖσϑαι" ἡ γὰρ ἀύριξος δυάς, ὡς φασί, λαβοῦσα τὴν 
ὡρισμένην δυάδα δύο δυάδας ἐποίησεν" τῷ γὰρ ληφϑέντος 
ἦν δυοποιός. ἔτι τὸ εἶναι παρὰ τὰς δύο μονάδας τὴν δυάδα 

φύσιν τινά, καὶ τὴν τριάδα παρὰ τὰς τρεῖς μονάδας, πῶς 
ἐνδέχεται; ἢ γὰρ μεϑέξει ϑατέρου ϑάτερον, ὥσπερ λευχὸς 
ἄνϑρωπος παρὰ λευχὸν χαὶ ἄνϑρωπον (μετέχει γὰρ τϑτων), 
ἢ ὅταν ἡ ϑατέρϑε ϑάτερον διαφορά τις, ὥσπερ ὁ ἄνϑρωπος 
παρὰ ζῷον καὶ δίπουν. ἔτι τὰ μὲν ἁφῇ ἐστὶν ἕν, τὰ δὲ 
μίξει, τὰ δὲ ϑέσει" ὧν ὀϑὲν ἐνδέχεται ὑπάρχειν ταῖς μο- 
γάσιν ἐξ ὧν ἡ δυὰς χαὶ ἡ τριάς" ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ δύο ἄν- 
ϑρωποι ἐχ ἕν τι παρ᾽ ἀμφοτέρας, ὅτως ἀνάγχη καὶ τὰς 

μονάδας. καὶ οὐχ ὅτι ἀδιαίρετοι, διοίσουσι διὰ τὅτο' καὶ 
γὰρ αἱ ςιγμαὶ ἀδιαίρετοι, ἀλλ᾿ ὅμως παρὰ τὰς δύο ὀϑὲν 
ἕτερον ἡ δυὰς αὐτῶν. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὅτο δεῖ λανϑάνειν, 
ὅτι συμβαίνει προτέρας καὶ ὑστέρας εἶναι δυάδας, ὁμοίως 

δὲ χαὶ τοὺς ἄλλους ἀριϑμούς. αἱ μὲν γὰρ ἐν τῇ τετράδι 
δυάδες ἔστωσαν ἀλλήλαις ἅμα" ἀλλ᾽ αὗται τῶν ἐν τῇ 

ὀχτάδι πρότεραί εἰσι, χαὶ ἐγέννησαν, ὥσπερ ἡ δυὰς ταύ- 
τας, αὗται τὰς τετράδας τὰς ἐν τῇ ὀχτάδι αὐτῇ. ὡςε εἰ 

καὶ ἡ πρώτη δυὰς ἰδέα, χαὶ αὗται ἰδέαι τινὲς ἔσονται. ὁ 

δ᾽ αὐτὸς λόγος χαὶ ἐπὶ τῶν μονάδων" αἱ γὰρ ἐν τῇ δυάδι 
τῇ πρώτῃ μονάδες γεννῶσι τὰς τέτταρας τὰς ἐν τῇ τετράδι,"76 
ὥστε πᾶσαι αἱ μονάδες ἰδέαι γίγνονται καὶ συγκείσεται 

5. τὰς απίε ἐν οπι «40. Ι 6. πεμπτάδες Ὧπι ΩΣ διαφέρουσι ροϑὶ ἐπεὶ 

οὐχ (ἰὖ, 1] 8. οὐκ ἔσονται αἰὐ]Πδὲ ΑἸοχ, οὐχ ἕν ἔσονται Τ᾽, οὐκ ἐνέσονται 

αβοὺ. [ πεμτάδες Εἰ. ] 9. αἵ οἵα ΕΘ Ιῦ. 1 δὴ 41 ΑΙοχ, ἔονι. τθοῖο. [ἔσον-- 

ται εἰ 10. ἔσονται 50Υρ51 οὕσὰ ΑἸεχ δὲ ἢ, ἕν ἔσονται “Ὁ, ἐνέσονται αϑεοῦ. | 

10. δυὰς α΄. [ 15. δυάδα] δύναμιν αὖ. ] 1τ. εἰ Τ΄ 18. ταὐτὼν Τ' 

19. ὃ οπὶ 48. [ 20. παρὰ τὸ ζῷον 78. | 24. ἀδιαίρετον ἴα. 1 εοἴοπ ροϑὶ 

διοίσουσι 4, διοίσουσι" διὰ τοῦτο γὰρ καὶ 8. [:25- ἀδιαίρετον “49. Ι 21. 

ὁμοίους αὖ. 48. αἱ] εἰ αὖ, ]. 831. ὀκτάδη Εἰ. 1 32. ἡ οὰ ΕΑ, | ἰδέαι 

ΤΑ0. |[ 35. 36. συγκείσονται ἰδέαι (ἰὉ1}. 
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ἰδέα ἐξ ἰδεῶν. ὥστε δῆλον ὅτι χἀχεῖνα, ὧν ἰδέαι αὗται 
τυγχάνϑσιν ὅσαι, συγκείμενα ἔξαι, οἷον εἰ τὰ ζῷα φαίη 
τις συγχεῖσϑαι ἐκ ζῴων, εἰ τότων ἰδέαι εἰσίν. ὅλως δὲ τὸ 1082} 

ποιεῖν τὰς μονάδας διαφόρους ὁπωσᾶν ἄτοπον καὶ πλα- 
σματῶδες (λέγω δὲ πλασματῶδες τὸ πρὸς ὑπόϑεσιν βε- 

βιασμένον)" οὔτε γὰρ χατὰ͵, τὸ ποσὸν ὅτε χατὰ τὸ ποιὸν 
ὁρῶμεν διαφέρεσαν μονάδα μονάδος, ἀνάγκη τε ἢ ἴσον ἢ ὃ 
ἄνισον εἶναι ἀριϑμόν, πάντα μὲν ἀλλὰ μάλιστα τὸν μο- 
γαδιχόν, ὥστ᾽ εἰ μήτε πλείων μήτ᾽ ἐλάττων, ἴσος. τὰ δ᾽ 

ἴσα καὶ ὅλως ἀδιάφορα ταὐτὰ ὑπολαμβάνομεν ἐν τοῖς 
ἀριϑμοῖς. εἰ δὲ μή, οὐδ᾽ αἱ ἐν αὐτῇ τῇ δεκάδι δυάδες 
ἀδιάφοροι ἔσονται ἴσαι ἔσαι" τίνα γὰρ αἰτίαν ἕξει λέγειν 10 

ὁ φάσχων ἀδιαφόρες εἶναι; ἔτι εἰ ἅπασα μονὰς καὶ μο- 

γνὰς ἄλλη δύο, ἡ ἐκ τῆς δυάδος αὐτῆς μονὰς χαὶ ἡ ἐκ 
τῆς τριάδος αὐτῆς δυὰς ἔσται ἐκ διαφερουσῶν τε, χαὶ 
πότερον προτέρα τῆς τριάδος ἢ ὑςξέρα; μᾶλλον γὰρ ἔοικε 
προτέραν ἀναγχαῖον εἶναι" ἡ μὲν γὰρ ἅμα τῇ τριάδι, ἡ 10 
δ᾽ ἅμα τῇ δυάδι τῶν μονάδων. χαὶ ἡμεῖς μὲν ὑπολαμ- 
βάνομεν ὅλως ἕν χαὶ ἕν, καὶ ἐὰν ἢ ἴσα ἢ ἄνισα, δύο 
εἶναι, οἷον τἀγαϑὸν χαὶ τὸ χαχόν, χαὶ ἄνϑρωπον χαὶ ἵπ- 

πον" οἱ δ᾽ ὅτως λέγοντες οὐδὲ τὰς μονάδας. εἴτε δὲ μή 
ἐς πλείων ἀριϑμὸς ὁ τῆς τριάδος αὐτῆς ἢ ὁ τῆς δυάδος, 30 

ϑαυμαςόν" εἴτε ἐστὶ πλείων, δῆλον ὅτι χαὶ ἴσος ἔνεςι τῇ 
δυάδι, ὥςε οὗτος ἀδιάφορος αὐτῇ τῇ δυάδι. ἀλλ᾽ ὁκ ἐν- 

δέχεται, εἰ πρῶτός τίς ἐστιν ἀριϑμὸς καὶ δεύτερος" οὐδὲ 

οἸτἔσονται αἱ ἰδέαι ἀριϑμοί. τὅτο μὲν γὰρ αὐτὸ ὀρϑῶς λέγϑε- 
σιν οἱ διαφόρους τὰς μονάδας ἀξιοῦντες εἶναι, εἴπερ ἰδέαι 25 

ἔσονται, ὥσπερ εἴρηται πρότερον" ἕν γὰρ τὸ εἶδος. αἱ δὲ 
μονάδες εἰ ἀδιάφοροι, καὶ αἱ δυάδες καὶ αἱ τριάδες ἔσον- 
ταν ἀδιάφοροι. διὸ χαὶ τὸ ἀριϑμεῖσϑαι ὅτως, ἕν δύο, μὴ 
προσλαμβανομένα πρὸς τῷ ὑπάρχοντι ἀναγκαῖον αὐτοῖς 

836. ἐξ οπὰ (αὖ. 
1082. 1. ἰδέαι] ἐκ ζώων ἰδέαι 4610. ] ροβὲ εἰσίν ἀαἃ ἐκ ζῴων ἰδέαι 

ἔσονται ἐα8.} 5. μονάδα οτὰ “4. τε] τε καὶ (ἡ 1). 1 τ. ἴσος" τὰ δ᾽ ἴσα] 
ἴσος τὰ δὲ ἴσως Τ᾽, ἴσως τὰ δίχαια (αὐ. [ 9. αὐτῇ οοηϊ. εχ ΑἸοχ, ταύτη 

ἐαβεὺ. 1 το. λέγειν οπι αὖ. [.12. ἀπίς ἐκ αδᾶ δ᾽ αϑοὖ, οτὰ «δὲ οἱ ἴουι. ΑἸοχ. 

14. ὑστεραία (αὖ. 1 γὰρ] μὲν γὰρ α΄, δὲ α8. 1 15. ἀναγκαῖον προτέραν 

α8.} 19. οἱ] οὐ ΕΤ. δὴ αὐ, οτὰ α8. [ 21. πλείω 4. Ι 22. δεκάδι αλλ᾽ 

αὐ. Ἰ “τ. εἰ οπὰ 7'. διάφοροι (αὖ. 1 “1.28. ἔσονται οτὰ Τ᾽ 
ἔσονται (8. 

3 ᾿ 

ἀδιάφοροι 
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80 λέγειν" ὅτε γὰρ ἡ γένεσις ἔξαι ἐκ τῆς ἀορίξε δυάδος, ἔτ᾽ 
ἰδέαν ἐνδέχεται εἶναι" ἐνυπάρξει γὰρ ἑτέρα ἰδέα ἐν ἑτέρῳ, 
καὶ πώντα τὰ εἴδη ἑνὸς μέρη. διὸ πρὸς μὲν τὴν ὑπόϑεσιν 
ὀρϑῶς λέγθσιν, ὅλως δ᾽ οὐκ ὀρϑῶς" πολλὰ γὰρ ἀναιρὅσιν, 
ἐπεὶ τοῦτό γ᾽ αὐτὸ ἔχειν τινὰ φήσουσιν ἀπορίαν, πότερον, 

85 ὅταν ἀριϑμῶμεν χαὶ εἴπωμεν ἕν δύο τρία, προσλαμβάνοντες 
ἀριϑμοῦμεν ἢ κατὰ μερίδας. ποιδιιεν δὲ ἀμφοτέρως" διὸ 
γελοῖον ταύτην εἰς τηλικαύτην τῆς ὁσίας ἀνάγειν διαφοράν. 

ὃ. Μᾶαντων δὲ πρῶτον καλῶς ἔχεν διοορίσασϑαι τίς ἀριϑμι 
10δθα διαφορὰ χαὶ μονάδος, εἰ ἔςτιν. ἀνάγχη δὴ ἢ κατὰ τὸ πο- 

σὸν ἢ κατὰ τὸ ποιὸν διαφέρειν" τότων δ᾽ ὀδέτερον φαίνεται 
ἐνδέχεσϑαι ὑπάρχον. ἀλλ᾽ ἣ ἀριϑμός, χατὰ τὸ ποσόν. εἰ 

5 δὲ δὴ χαὶ αἱ μονάδες τῷ ποσῷ διέφερον, χῶν ἀριϑμὸς 
ἀριϑμδ διέφερεν ὁ ἴσος τῷ πλήϑει τῶν μονάδων. ἔτι πό- 
τερον αἱ πρῶται μείζους ἢ ἐλάττους, χαὶ αἱ ὕςερον ἐπιδὲ- 
δόασιν ἢ τοὐναντίον; πάντα γὰρ ταῦτα ἄλογα. ἀλλὰ 
μὴν οὐδὲ κατὰ τὸ ποιὸν διαφέρειν ἐνδέχεται. οὐϑὲν γὰρ 

10 αὐταῖς οἷόν τε ὑπάρχειν πάϑος" ὕστερον γὰρ καὶ τοῖς 
ἀριϑμοῖς φασὶν ὑπάρχειν τὸ ποιὸν τοῦ ποσῦ. ἔτι οὔτ᾽ ἂν 
ἀπὸ τῇ ἑνὸς τῦτ᾽ αὐταῖς γένοιτο οὔτ᾽ ἂν ἀπὸ τῆς δυάδος" 

τὸ μὲν γὰρ οὐ ποιόν, ἡ δὲ ποσοποιόν' τοῦ γὰρ πολλοὶετϑ 
τὰ ὄντα εἶναι αἰτία αὐτῆς ἡ φύσις. εἰ δ᾽ ἄρα ἔχει πως 

ι5 ἄλλως, λεχτέον ἐν ἀρχῇ μάλιξα τῶτο χαὶ διοριξέον περὶ 
μονάδος διαφορᾶς, μάλιξα μὲν χαὶ διότι ἀνάγκη ὑπάρ- 

χϑιν" εἰ δὲ μή, τίνα λέγουσιν; ὅτι μὲν οὖν, εἴπερ εἰσὶν 
ἀριϑμοὶ αἱ ἰδέαι, οὔτε συμβλητὰς τὰς μονάδας ἁπάσας 
ἐνδέχεται εἶναι, φανερόν, ὄτε ἀσυμβλήτες ἀλλήλαις ὁδέ- 

80 τερον τῶν τρόπων. ἀλλὰ μὴν ὁδ᾽ ὡς ἕτεροί τινὲς λέγουσι 
περὶ τῶν ἀριϑμῶν λέγεται καλῶς. εἰσὶ δ᾽ ὅτοι ὅσοι ἰδέας 
μὲν ὁκ οἴονται εἶναι ϑ᾽ ἁπλῶς ἔτε ὡς ἀριϑμός τινας ὅσας, 

80. 31. οὔτ᾽ ἰδέαν] οὔτε δὲ ἂν Τ΄ [ 34. γ᾽ οἵα (αὖ. [ 86. κατὰ τὰς μερί- 

δας αὐ). Ι ποιοῦμεν δὲ ἀμφοτέρως] Ρίατα ἴῃ ἑοχία υἱάοιαν ᾿αθτῖσϑε ΑἸεχ. ᾿ 

81. τῆς οὐσίας οἵα αὐ. 

1088. 1. δὲ] τε ΕἾΤ Αα8. } “. δ᾽ ΕΑ). } ἢ οτὰ αὖ. 1 4. ἢ ἘΓΡ 1), 

Τ', ἴοιι. ὃ ἀοιϑιὸς ἡ ἀοιϑιὸς ες. ΑΙοχ. [ τὸ οτι Ε11’.} 6. ὃ ἴσος οτὰ (αὖ. 
Ῥ ͵ ΗΙ ΠῚ Π 

κα δῦ, αἱ μοβὶ καὲὸ οὰὰ 7᾽ 1948. ] ὕστεροι (αὐ. 1 το. γὰρ οπι (8, ροϑὲ ὕστερον 

αἰκίησυϊε 8. καὶ ἐν τοῖς αὖ. 1 13. οὐ οπι (αὖ. ἡ] ἡ ὃ Ἴ΄.  ποσοποιόν 

αὐ10, ποσὸν ποιόν Ταβοὺ ΑἸοχ, εἴ, ΟΡ»5. Ρ. 111. 14. αὕτη «4 ὲα8. 1 ἢ φύ- 

σις] φησιν αὖ. 1 1τ6.11. ὑπάρχει αὖ, 1.20. τὸν Ἐς, οἷα (αἰ 1 τρόπον αἱ. | 
τινὲς οὐὰ ἔ, [. 22. ὡς οι (ὐ. 
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τὰ δὲ μαϑηματικὰ εἶναι χαὶ τὸς ἀριϑμὸς πρώτος τῶν ὃν- 

των, χαὶ ἀρχὴν αὐτῶν εἶναι αὐτὸ τὸ ἕν. ἄτοπον γὰρ τὸ 
ὃν μὲν εἴνναί τι πρῶτον τῶν ἑνῶν, ὥσπερ ἐκεῖνοί φασι, δυάδα 
δὲ τῶν δυάδων μή, μηδὲ τριάδα τῶν τριάδων: τοῦ γὰρ 
αὐτῇ λόγε πάντα ἐςίν. εἰ μὲν ὃν ϑτως ἔχει τὰ περὶ τὸν 
ἀριϑμὸν καὶ ϑήσει τις εἶναι τὸν μαϑημιατικὸν μόνον, ὁκ ἔςι 
τὸ ἕν ἀρχή. ἀνάγκη γὰρ διαφέρειν τὸ ἕν τὸ τοιοῦτο τῶν 
ἄλλων μονάδων" εἰ δὲ τῶτο, καὶ δυάδα τινὰ πρώτην τῶν 30 
δυάδων, ὁμοίως δὲ καὶ τὸς ἄλλος ἀριϑμὲς τὸς ἐφεξῆς. εἰ 

δέ ἐςι τὸ ἕν ἀρχή, ἀνάγχη μᾶλλον, ὥσπερ Πλάτων ἔλε- 

40 

γεν, ἔχειν τὰ περὶ τοὺς ἀριϑμούς, καὶ εἶναί τινα δυάδα 
πρώτην καὶ τριάδα, καὶ οὐ συμβλητὲς εἶναι τὸς ἀριϑμοὺς 
πρὸς ἀλλήλους. ἂν δ᾽ αὖ πάλιν τις τιϑῇ ταῦτα, εἴρηται 30 

ὅτι ἀδύνατα πολλὰ συμβαίνει. ἀλλὰ μὴν ἀνάγκη γε ἢ 
ὅτως 1) ἐκείνως ἔχειν, ὥς᾽ εἰ μηδετέρως, οὐκ ἂν ἐνδέχοιτο 
εἶναι τὸν ἀριϑμὸν χωριςόν. φανερὸν δ᾽ ἐκ τούτων καὶ ὅτι 1088) 

οἸθγείριξα λέγεται ὁ τρίτος τρόπος, τὸ εἶναι τὸν αὐτὸν ἀριϑ- 
μὸν τὸν τῶν εἰδῶν καὶ τὸν μαϑηματιχόν. ἀνάγχη. γὰρ εἰς 
μίαν δόξαν συμβαίνειν δύο ἁμαρτίας" ὄτε γὰρ μαϑημία- 
τιχὸν ἀριϑμὸν ἐνδέχεται τὅτον εἶναι τὸν τρόπον, ἀλλ᾽ ἰδίας ὅ 
ὑποϑέσεις ὑποϑέμενον ἀνάγχη μηκχύνειν' ὅσα τε. τοῖς ὡς 
εἴδη τὸν ἀριϑμὸν λέγθσι συμβαίνει, χαὶ ταῦτα ἀναγκαῖον 
λέγειν. ὁ δὲ τῶν Πυϑαγορείων τρόπος τῇ μὲν ἐλάττους 
ἔχει δυσχερείας τῶν πρότερον ξἰρημένων, τῇ δὲ ἰδίας ἑτέ- 
ρας. τὸ μὲν γὰρ μὴ χωριστὸν ποιεῖν τὸν ἀριϑμὸν ἀφαι- 10 
οεῖται πολλὰ τῶν ἀδυνάτων" τὸ δὲ τὰ σώματα ἐξ ἀριϑ- 
μῶν εἶναι συγχείμενα, καὶ τὸν ἀριϑμὸν τῦτον εἶναι μαϑη- 

ματιχόν, ἀδύνατόν ἐστιν. οὔτε γὰρ ἄτομα μεγέϑη λέγειν 
ἀληϑές" εἰϑ' ὅτι μάλιξςξα τὅτον ἔχει τὸν τρόπον, ἐχ αἴ γε 
μονάδες μέγεϑος ἔχασιν" μέγεϑος δ᾽ ἐξ ἀδιαιρέτων συγκεῖ- 10 
σϑαι πῶς δυνατόν; ἀλλὰ μὴν ὅ γ᾽ ἀριϑμητικὸς ἀριϑμὸς 

24. ἀρχὰς Τ, τὴν ἀρχὴν αὖ. ] 25. ἔνων ΕἸ 4110, ἕνάδων αὖ. ] 26. δὲ 
τῶν] δὲ καὶ Τ'΄ [.21.28. τοὺς ἀριϑμοὺς (αἰ 10.) 51. δμοίους α΄. 1 88. τινα 

οτὰ δι |.38.84. πρώτην δυάδα 5. 86. πολλὰ ἀδύνατα αἰ 156. 1 γε οτὰ 
Τ} 36.871. 1) ἐκείνως ἢ οὕτως α8. 81. ἐνεδέχετο Τ'. 

10830 1. δ᾽] δὲ καὶ αὖ. 1.2. χείριστος 41. ] αὐτὸν οτὰ αὖ. [ 4. δύο 

συμβαίνειν ΑἸοχ. 6. μὴ κινεῖν 7. [.9. ἔχει τὰς δυσχερείας ΑΙοχ, δυσχε- 

ρείας ἔχει α8. 1 14. εἶϑ'᾽ 10.) γε οἷα Τ΄ [ 1δὅ. ἕξουσιν ΑἸοχ. [16. ὃ γὰρ 
μαϑηματικὸς Τὶ, ὃ γὰρ ἀριϑμητικὸς α8. 
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μοναδικός ἐςιν. ἐχεῖνοι δὲ τὸν ἀριϑμὸν τὰ ὄντα λέγουσιν" 

τὰ γᾶν ϑεωρήματα προσάπτϑσι τοῖς σώμασιν ὡς ἐξ ἐχεί- 
γῶν ὄντων τῶν ἀριϑμῶν. εἰ τοίνυν ἀνάγχη μέν, εἴπερ ἐςὶν 

30 ἀριϑμὸς τῶν ὄντων τι χαϑ' αὑτό, τούτων εἶναί τινα τῶν 
εἰρημένων τρόπων, οὐϑένα δὲ τότων ἐνδέχεται, φανερὸν ὡς 
ὁχκ ἔξιν ἀριϑμδ τις τοιαύτη φύσις οἵαν κατασχευάζεσιν οἱ 

χωριςὸν ποιᾶντες αὐτόν. ἔτι πότερον ἑχάξη μονὰς ἐκ τοῦ 

μεγάλα χαὶ μιχρδ ἰσασϑέντων ἐςίν, ἢ ἡ μὲν ἐκ τῷ μιχρξ 
95 ἡ δ᾽ ἐχ τ μεγάλθ; εἰ μὲν δὴ ϑὅτως, ὅτε ἐχ πάντων τῶν 

ςοιχείων ἕχαστον, οὔτε ἀδιάφοροι αἱ μονάδες" ἐν τῇ μὲν 

γὰρ τὸ μέγα ἐν τῇ δὲ τὸ μικρὸν ὑπάρχει, ἐναντίον τῇ 
φύσει ὄν. ἔτι αἱ ἐν τῇ τριάδι αὐτῇ πῶς; μία γὰρ πε- 

ριττή. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἴσως αὐτὸ τὸ ἕν ποιοῦσιν ἐν τῷ 
80 περιττῷ μέσον. εἰ δ᾽ ἑχατέρα τῶν μονάδων ἐξ ἀμφοτέρων38ο 

ἐςὶν ἰσασϑέντων, ἡ δυὰς πῶς ἔξαι μία τις σα φύσις ἐκ 

τϑ μεγάλδ καὶ μιχρϑ; τ) τί διοίσει τῆς μονάδος; ἔτι προ- 
τέρα ἡ μονὰς τῆς δυάδος" ἀναιρουμένης γὰρ ἀναιρεῖται ἡ 

δυάς. ἰδέαν ὃν ἰδέας ἀναγκαῖον αὐτὴν εἶναι, προτέραν γ᾽ 
85 οὖσαν ἰδέας, χαὶ γεγονέναι προτέραν. ἐκ τίνος οὖν; ἡ γὰρ 

ἀόριστος δυὰς δυοποιὸς ἦν. ἔτι ἀνάγκη ἤτοι ἄπειρον τὸν 
ἀριϑμὸν εἶναι ἢ πεπερασμένον" χωριστὸν γὰρ ποιοῦσι τὸν 

1084α ἀριϑμόν, ὥςε ἐχ οἷόν τὲ μὴ ὀχὶ τότων ϑάτερον ὑπάρχειν. 
ὅτι μὲν τοίνυν ἄπειρον ὁκ ἐνδέχεται, δῆλον" ὅτε γὰρ πε- 
ριττὸς ὁ ἄπειρός ἐςιν ὅτ᾽ ἄρτιος, ἡ δὲ γένεσις τῶν ἀριϑμῶν 
ἢ περιττοῦ ἀριϑμοῦ ἢ ἀρτίθ ἀεί ἐξιν, ὡδὶ μὲν τῇ ἑνὸς εἰς 

5 τὸν ἄρτιον πίπτοντος περιττός, ὡδὶ δὲ τῆς μὲν δυάδος ἐμι- 
πιπτόσης ὁ ἀφ᾽ ἑνὸς διπλασιαζόμενος, ὡδὶ δὲ τῶν περιτ- 

τῶν ὁ ἄλλος ἄρτιος. ἔτι εἰ πᾶσα ἰδέα τινός, οἱ δὲ ἀριϑμοὶ 

ἰδέαι, χαὶ ὁ ἄπειρος ἔσται ἰδέα τινός, ἢ τῶν αἰσϑητῶν ἢ 
ἄλλ τινός. χαίτοι ὅτε κατὰ τὴν ϑέσιν ἐνδέχεται ὅτε χατὰ 

10 λόγον, τάττουσι δ᾽ οὕτω τὰς ἰδέας. εἰ δὲ πεπερασμένος, 
μέχρι, πόσθ; τῦτο γὰρ δεῖ λέγεσϑαι οὐ μόνον ὅτι, ἀλλὰ 

11. ἀριϑμητιχὸν 10, οτὰ αὖ. ] ὄντα] ὄντα τόνδε 1. 1 19. εἰ] ἔτν Τ' 

δας. 1 τοίνυν] νῦν Τ΄ ] 535. φύσις τοιαύτη Τ΄] 28. τοῦ οτὰ Εὖ. [ 55. τῶν 

οὐὰ Εἰ. [.26. ἕν τὸ Τ΄ 1 21. ἐναντίαις Εὐ, 1.28. μία] μὲν Τ'΄ 1 34. ἰδέαν 

οὖν ἰδέας οπι (αὖ. 1 γ᾽ οπι 78. 1 85. προτέραν. ἐκ τίνος οὖν; ΒΟΥ Ρ51 Οἴμπὴ 

ΑἸοχ εἰ ὅγυ, προτέραν ἐκ τινοςοῦν" ταβοὺ. [.856.9]. εἶναι τὸν ἀριϑμὸν Τα. 

1084 1. τούτω 7. 4. περὶ τοῦ α. ἰ ἐστὶν ἀεί 18. 1 5. ἐμπίπτον-- 

τος π. ΟἸὐ]ύ, 1 περιττῶς α8. 8. ἔσται εἰ ἰδέα 416. ] 9.10. κατὰ τὸν λό-- 

γον 48. 
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καὶ διότι. ἀλλὰ μὴν εὲ μέχρι τῆς δεχάδος ὁ ἀριϑμός, 
ὥσπερ τινές φασιν, πρῶτον μὲν ταχὺ ἐπιλείψει τὰ εἴδη" 

οἷον εἰ ἔξτιν ἡ τριὰς αὐτοάνϑρωπος, τίς ἔξαι ἀριϑμὸς αὐτο- 

ἱππος; αὐτὸ γὰρ ἕχαξος ἀριϑμὸς μέχρι δεκάδος. ἀνάγχη 15 
δὴ τῶν ἐν τὅτοις ἀριϑμῶν τινὰ εἶναι" ὀσίαι γὰρ καὶ ἰδέαι 
ὅτοι. ἀλλ᾽ ὅμως ἐπιλείψει" τὰ τὸ ζῴδ γὰρ εἴδη ὑπερέξει. 
ἅμα δὲ δῆλον ὅτι εἰ ὅτως ἡ τριὰς αὐτοάνϑρωπος, χαὶ αἱ 

ἡ! ἄλλαι τριάδες" ὅμοιαι γὰρ αἱ ἐν τοῖς αὐτοῖς ἀριϑμοῖς, 

ὥστ᾽ ἄπειροι ἔσονται ἄνϑρωποι, εἰ μὲν ἰδέα ἑκάστη τριάς, 30 

αὐτὸ ἕκαστος ἄνϑρωπος, εἰ δὲ μή, ἄλλ᾽ ἄνϑρωποί γε. καὶ 
εἰ μέρος ὁ ἐλάττων τοῦ μείζονος, ὃ ἐχ τῶν συμβλητῶν 
μονάδων τῶν ἐν τῷ αὐτῷ ἀριϑμῷ, εἰ δὴ ἡ τετρὰς αὐτὴ 
ἰδέα τινός ἐςιν, οἷον ἵππϑ ἢ λευχϑ, ὁ ἄνϑρωπος ἔξαι μέρος 

ἵππε, εἰ δυὰς ὁ ἄνϑρωπος. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ τῆς μὲν δὲ- 25 
χκάδος εἶναι ἰδέαν, ἑνδεχάδος δὲ μή, μηδὲ τῶν ἐχομένων 
ἀριϑιῶν. ἔτι δὲ καὶ ἔςι καὶ γίγνεται ἔνια καὶ ὧν εἴδη ἐκ 

ἔςιν, ὡςε διὰ τί οὐ κἀκείνων εἴδη, ἐςίν; ὁχ ἄρα αἴτια τὰ 

εἴδη ἐςίν. ἔτι ἄτοπον εἰ ὁ ἀριϑμὸς ὁ μέχοι τῆς δεκάδος 
μᾶλλόν τι ὃν καὶ εἶδος αὐτῆς τῆς δεχάδος" χαίτοι τῇ μὲν 30 

οὐχ ἔς: γένεσις ὡς ἑνός, τῆς δ᾽ ἔςιν. πειρῶνται δ᾽ ὡς τοῦ 

μέχρι τῆς δεχάδος τελεία ὄντος ἀριϑμδ. γεννῶσι γοῦν τὰ 
ἑπόμενα, οἷον τὸ χενόν, ἀναλογίαν, τὸ περιττόν, τὰ ἄλλα 

τὰ τοιαῦτα ἐντὸς τῆς δεχάδος" τὸ μὲν γὰρ ταῖς ἀρχαῖς 
ἀποδιδόασιν, οἷον κίνησιν, στάσιν, ἀγαϑόν, χαχόν, τὰ δ᾽ 30 
ἄλλα τοῖς ἀριϑμοῖς. διὸ τὸ ἕν τὸ περιττόν' εἰ γὰρ ἐν τῇ 
τριάδι, πῶς ἡ πεντὰς περιττόν; ἔτι τὰ μεγέϑη χαὶ ὅσα 
τοιαῦτα μέχρι ποσξ, οἷον ἡ πρώτη γραμμὴ ἄτομος, εἶτα 1084) 
δυάς, εἶτα χαὶ ταῦτα μέχρι δεκάδος. ἔτι εἰ ἔςι χωριςὸς 
ὁ ἀριϑμός, ἀπορήσειεν ἄν τις πότερον πρότερον τὸ ἕν ἢ ἡ 

12. εἶ] ἡ Οὐ. ] 14. εἰ οτὰ “46. [ 16. δὴ] γὰρ ΟΡ 10. 1 ἐν τούτοις] γρ 
καὶ ἐντὸς τούτων Εἰ. [ τινὰ 5εγῖρδι] ο. ΑΙοχ, τινὰς ἑαβοῦ. 1 11. ὑπολείψει 

α΄. ἤδη α8.} ὑπάρξει Τά. 18. εἰ οτὰ (αὖ. [ 19. αὐτοῖς οταὰ 16. ] ἀριϑμη- 

τιχοῖς αὖ. “1. αὐτὸ ἕκαστος οοπῖ. οχ ἐ, αὐτοέκαστος αδοὺ. [ πιο ἄνϑρω-- 

πος «(ἀ ἂν Ε'α8.} 28. εἰ δὴ ἢ εοηϊ. ὁχ ΑΙοχ, εἰ δ᾽ ἡ αϑοὖῦ, οἴ, ΟἸ5. Ρ. τοτ. 

αὐτὴ Τὶ ΑΙεχ οἱ γρ (45, αὕτη ἀϑοὺ. [ 25. ἵππου οτὰ 7. 1 μὲν εἰ 26. μὴ 
οἵα αὖ' 1 28. ἄρα οτὰ (ὐ7ὸ. [.29. νε] ὃ απίο μέχρυ οπυϊτοηάθτα υἱἀδίτν 

οατα ΑἸοχ, νῸ] βου θοπάστη οὐ μέχρι τῆς ἑνδεχάδος ὁ ὅγγ. 80. ροβὲ ὃν ἴον. 

αἀάδεπάσπι τὸ ἕν, οἵ. ΑἸδεχ ρ. 149, 80 οἱ ὅγυ. 836. εἰ] ἡ Τ'΄ [ τῇ οτὰ α'.} 

81. ὅτι Τ΄. [ μεγέθη] μετὰ πάϑη 4, πάϑη Τ'. 
1084 1. ποσοῦ 5ετῖμοὶ ς. Αἴοχ, πόσου ἑαβοῦ, οἴ. ΟἸ»5. ρν. 44. τόμος Τ΄] 

8. ἢ οπχὶ (αὖ. 
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᾿ Ν ς ΄ ἈΝ ΄ ΄ Ν 
τριὰς χαὶ ἡ δυάς. ἡ μὲν δὴ σύνϑετος ὁ ἀριϑμός, τὸ ἕν, 
μξ Η ἥ ,ὕ , . ᾿ τ « ) Ζ ε γ 

ἢ δὲ τὸ χαϑόλδ πρότερον χαὶ τὸ εἶδος, ὁ ἀριϑμός" ἑχάςξη 
Ὶ - "»- "» “ “΄ 

γὰρ τῶν μονάδων μόριον τῇ ἀριϑιμβ ὡς ὕλη, ὁ δ᾽ ὡς εἶδος. 

χαὶ ἔξι μὲν ὡς ἡ ὀρϑὴ προτέρα τῆς ὀξείας, ὅτι ὥριςαι καὶ 

τῷ λόγῳ" ἔστι δ᾽ ὡς ἡ ὀξεῖα, ὅτι μέρος καὶ εἰς ταύτην 
διαιρεῖται. ὡς μὲν δὴ ὕλη ἡ ὀξεῖα χαὶ τὸ στοιχεῖον καὶ 

᾿ - Ἀ Ἄ , ᾿ 

ἡ μονὰς πρότερον, ὡς δὲ χατὰ τὸ εἶδος καὶ τὴν ὁσίαν τὴν 285 
Ἁ ᾿ γ᾽ « ) Ἀ, ἈΝ Ν “ λ -» [ Ν 

χατὰ τὸν λόγον ἡ ὀρϑὴ χαὶ τὸ ὅλον τὸ ἐχ τῆς ὕλης χαὶ 
“Ὡ ᾽ Χ - ᾿ ᾿ ἈζΟ , ) τῷ εἴδος" ἐγγύτερον γὰῤ τῇ εἴδες καὶ ὃ ὁ λόγος τὸ ἄμφω, 

΄, ο - -τ. ε ͵ 

γενέσει δ᾽ ὕξερον. πῶς οὖν ἀρχὴ τὸ ἕν; ὅτι οὐ διαιρετόν, 
, ) γ ) , " ᾿ ΄ Ν λ " ΄ φασίν. ἀλλ᾽ ἀδιαίρετον χαὶ τὸ χκαϑολδ χαὶ τὸ ἐπὶ μέρους 

᾿ “ ᾿] ἣ 2 ἂ ᾿ 

χαὶ τὸ ςοιχεῖον, ἀλλὰ τρόπον ἄλλον, τὸ μὲν χατὰ λόγον 
᾿ Ν ᾿ 7 Ξ- ὝΕΣ ᾿ 

τὸ δὲ χατὰ χρόνον. ποτέρως ὃν τὸ ἕν ἀρχή; ὥσπερ γὰρ 
" κι - ᾽ ᾿ - 5... ἃ Ἢ “ πο, τς 

εἴρηται, χαὶ ἡ ὀρϑὴ τῆς ὀξείας χαὶ αὕτη ἐχείνης δοκεῖ προ- 
, ο Ν , ὔ ΕῚ ,΄ λ - δ. ἃ 

τέρα εἶναι καὶ ἑχατέρα μία. ἀμφοτέρως δὴ ποιδσι τὸ ἕν 
᾽ νΝ ᾽ Ἁ κ᾿ ) Ἢ ι 

ἀρχήν. ἔστι δὲ ἀδύνατον" τὸ μὲν γὰρ ὡς εἶδος καὶ ἡ ὀσία, 
ἃ δ ας , ἸΒΕΩΣ ς “ ΕΣ ἘΡΡΞ Ἂ ἃ ΤῸ Ἂ" τὸ δ ὡς μέρος χαὶ ὡς ὑλὴῆ. ἔς, γάρ πως ἕν ἑχάτερον τῇ 

᾽ ͵ ᾿ ΄ ᾽ «ς ) ᾿ - Υ «ς 

μὲν ἀληϑείᾳ δυνάμει, εἴ γε ὁ ἀριϑμὸς ἕν τι χαὶ μὴ ὡς 
͵ ᾽ ΣΆ - Φ 7, “ , 

σωρὸς, ἀλλ᾽ ἕτερος ἐξ ἑτέρων μονάδων, ὥσπερ φασίν" ἐν- 

90 

τελεχείῳ δ᾽ οὐχ ἔστι μονὰς ἑχατέρα. αἴτιον δὲ τῆς συμ- 
βαινόσης ἁμαρτίας ὅτι ἅμα ἐκ τῶν μαϑημάτων ἐϑήρευον 
χαὶ ἐκ τῶν λόγων τῶν χαϑόλου, ὥστ᾽ ἐξ ἐκείνων μὲν ὡς 
ςιγμὴν τὸ ἕν χαὶ τὴν ἀρχὴν ἔϑηχαν" ἡ γὰρ μονὰς ςιγμὴ 
ἄϑετός ἐξιν. χαϑάπερ ὃν χαὶ ἕτεροί τινὲς ἐκ τῇ ἐλαχίξου 
τὰ ὄντα συνετίϑεσαν, καὶ ὅτοι, ὥςξ γίγνεται ἡ μονὰς ὕλη 
τῶν ἀριϑμῶν χαὶ ἅμα προτέρα τῆς δυάδος, πάλιν δ᾽ ὑςξέρα 
ὡς ὅλο τινὸς χαὶ ἑνὸς χαὶ εἴδος τῆς δυάδος σης. διὰ δὲ 

τὸ χκαϑόλθ ζητεῖν τὸ χατηγορόμενον ἕν χαὶ ὅτως ὡς μέρος 
ἔλεγον. ταῦτα δ᾽ ἅμα τῷ αὐτῷ ἀδύνατον ὑπάρχειν. εἰ 
δὲ τὸ ἕν αὐτὸ δεῖ μόνον ἄϑετον εἶναι (ὀϑενὶ γὰρ διαφέρει 
ἢ ὅτι ἀρχή), καὶ ἡ μὲν δυὰς διαιρετὴ ἡ δὲ μονὰς ὅ, ὁμοιο- 

τέρα ἄν εἴη τῷ ἑνὶ αὐτῷ ἡ μονάς. εἰ δ᾽ ἡ μονάς, κἀκεῖνο 
- ͵7 ἍἋ - ᾿ν 7 “ ΄ ἍᾺ ν ξ ΄ « 

τῇ μονάδι ἡ τῇ δυάδι' ὥστε προτέρα ἂν εἴη ἑχατέρα ἡ 388 

τ. καὶ ροκὲ ὥρισται οτὰ (αὖ. 1 9. ἡ οτὰ (δῦ. [ 12. τὸ οἵχὰ 48. 12. 18. 

ἄμφω τῆς ὕλης γενέσει αὐ). Πρὸς ἀδιαίρε τὸν Τ' εἴ οπιΐϑοο οὐ (ὖ. [:14. μέρος 

ἼΣ | 1ὅ. ρΡοϑβὶ στοιχεῖον Ῥυποίτμ ῥ. | τῆς ἧ ὀρϑότης ὀξείας χαὶ αὐτῆς ἐχεί.-- 

νης αὖ. 118. δὲ α΄. 119. ἔστι ΤΟΥ νο (ὰ5 οἱ ἔουι. ὁ ΑἸοχ, ἔτε αϑβοὺ, οἴ. 

ΟΡ 5. ρ. 98. [ εἶδος] μέρος αὐ]ῦ. 1.20. καὶ οἷα ΕἸ ΤΟΙ. [ 55. ἕτερος] 

ἕτερον ΤΑ͂δίαβ. [ 25. ἐκ οτὰ Εὖ, 1 30. ὅλου] ὅλον (8. [ 38. δὲῖ] δὴ 16. 
86. ἢ οπι 10. 

παν υὰὐτϑνυυν νδονν» ΡππΝΝΝΣο.ϑο 
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μονὰς τῆς δυάδος. οὔ φασι δέ" γεννῶσι γοῦν τὴν δυάδα 
πρῶτον. ἔτι εἰ ἔξτιν ἡ δυὰς ἕν τι αὐτὴ καὶ ἡ τριὼς αὐτή, 108δα 
ἄμφω δυάς. ἐκ τίνος ἂν αὕτη ἡ δυάς; 

9 ἀπορήσεις δ᾽ ἄν τις καὶ ἐπεὶ ἁφὴ μὲν ὁκ ἔςιν ἐν τοῖς 

ἀριϑμοῖς, τὸ δ᾽ ἐφεξῆς, ὅσων μή ἐςι μεταξὺ μονάδων, οἷον 

τῶν ἐν τῇ δυάδι ἢ τῇ τριάδι, πότερον ἐφεξῆς τῷ ἑνὶ αὐτῷ δ 
ἢ ὃ, καὶ πότερον ἡ δυὰς προτέρα τῷ ἐφεξῆς ἢ τῶν μονά- 
δὼων ὁποτεραδν. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ὕςερον γενῶν τοῦ 
ἀριϑμ8 συμβαίνει τὰ δυσχερῆ, γραμμῆς τὲ χαὶ ἐπιπέδου 
χαὶ σώματος. οἱ μὲν γὰρ ἐκ τῶν εἰδῶν τοῦ μεγάλου χαὶ 
τὸ μικροῦ ποιῦσιν, οἷον ἐκ μαχρϑ μὲν χαὶ βραχέος τὰ μήκη, 10 

πλατέος δὲ χαὶ ςενῇ τὰ ἐπίπεδα, ἐκ βαϑέος δὲ καὶ ταπει- 

ψοῦ τὸς ὄγχους" ταῦτα δέ ἐςιν εἴδη τῇ μεγάλδ χαὶ μιχρὅ. 

τὴν δὲ χατὰ τὸ ἕν ἀρχὴν ἄλλοι ἄλλως τιϑέασι τῶν τοιού- 
των. χαὶ ἐν τόὅτοις δὲ μυρία φαίνεται τά τε ἀδύνατα χαὶ 
τὰ πλασματώδη χαὶ τὰ ὑπεναντία πᾶσι τοῖς εὐλύγοις. 1Ὁ 

ἀπολελυμένα τὲ γὰρ ἀλλήλων συμβαίνει, εἰ μὴ συναχο- 
λουϑϑσι χαὶ αἱ ἀρχαί, ὥς᾽ εἶναι τὸ πλατὺ χαὶ ςενὸν καὶ 

μαχρὸν χαὶ βραχύ" εἰ δὲ τὅτο, ἔξαι τὸ ἐπίπεδον γραμμὴ 
χαὶ τὸ στερεὸν ἐπίπεδον. ἔτι δὲ γωνίαι χαὶ σχήματα καὶ 
τὰ τοιαῦτα πῶς ἀποδοϑήσεται; ταὐτό τε συμβαίνει τοῖς 30 

περὶ τὸν ἀριϑμόν" ταῦτα γὰρ πάϑη μεγέϑους ἐστίν, ἀλλ᾽ 
ὃκ ἐκ τότων τὸ μέγεϑος, ὥσπερ ὁδ᾽ ἐξ εὐθέος καὶ καμσύ- 
λου τὸ μῆχος, ὁδ᾽ ἐκ λείου χαὶ τραχέος τὰ ςερεά. πάν- 
των δὲ χοινὸν τούτων ὅπερ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν ὡς γένους 

συμβαίνει διαπορεῖν, ὅταν τις ϑῆ τὰ καϑόλου, πότερον τὸ 38 
ζῷον αὐτὸ ἐν τῷ ζῴῳ ἢ ἕτερον αὐτῷ ζῴου. τοῦτο γὰρ μὴ 

φβάχωριςϑ μὲν ὄντος ὀδεμίαν ποιήσει ἀπορίαν" χωριςϑ δ᾽, ὥσ- 
πὲρ οἱ ταῦτα λέγοντές φασι, τῇ ἑνὸς χαὶ τῶν ἀριϑμῶν οὐ 
ὁζδιον λῦσαι, εἰ μὴ ῥάδιον δεῖ λέγειν τὸ ἀδύνατον. ὅταν 
γὰρ νοῇ τις ἐν τῇ δυάδι τὸ ἕν καὶ ὅλως ἐν ἀριϑμῷ, πότε- 30 

81. δυάδα} δεκάδα α5. 

1085 4 1. πρώτην ΕἸ. 

10. 1} αὐτὴ Ε΄. 1 4. ὅσον αὖ. [ 5. τὸν Εἰ. ] 6. τῷ 5ετῖροι οὐπα ΑἸεχ, τῶν 

ἔστιν οτὰ Τ΄ | τριὰς αὕτη αὐ. ] χ. ἢ ἄμφω 

Ἰαβοῦ. 1 τ. ὁποτεραοῦν οοπῖ. εχ ΑΙεχ, ὁποτερᾳοῦν ἐαβοῦ. [ ὑστέρων Τ'΄ 

9. ἡ ΤίΘ, εἰ αὖ, 1 τι. βαρέος α«. 1 11. καὶ «πίε αἱ οπι αὐ 16. [ 18. τὸ] καὶ 

τὸ Τ΄ 1.20. ταυτότητι συμβαίνει αὖ, 1.28. ταχέως α΄. ] 55. θῇ] τιϑή 

Τ. 1.26. τούτου Τα. [ 51. πονήσει ἀπορίαν (αὐ, ἀπορίαν ποιήσει ἽΝ | 

28. φασι οπι αὐ 1. } τὸ αὖ. ] τὸν ἀριϑμὸν Τ΄. [ 29. διαλῦσαι Τα8. 

Λυϊβῖοι. τηοΐαρι, εα, Βομῖ ΥοἹ. 1. 1 
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ρον αὐτὸ νοεῖ τι ἢ ἕτερον; οἱ μὲν ὅν τὰ μεγέϑη γεννῶσιν ἐχ 
τοιαύτης ὕλης, ἕτεροι δὲ ἐκ τῆς ςιγμῆς (ἡ δὲ ςιγμὴ αὐτοῖς 
δοχεῖ εἶναι ὁχ ἕν ἀλλ᾽ οἷον τὸ ἕν) χαὶ ἄλλης ὕλης οἵας τὸ 
πλῆϑος, ἀλλ᾽ ὁ πλήϑους" περὶ ὧν ὀϑὲν ἧττον συμβαίνει τὰ 

86 αὐτὰ ἀπορεῖν. εἰ μὲν γὰρ μία ἡ ὕλη, ταὐτὸ γραμμὴ καὶ 
ἐπίπεδον χαὶ στερεόν" ἐχ γὰρ τῶν αὐτῶν τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν 

1086ὁ ἔξςαι. εἰ δὲ πλείδς αἱ ὕλαι, καὶ ἑτέρα μὲν γραμμῆς ἑτέρα 
- ,ὕ ἈΝ Μὴ - - » - ᾽ 

δὲ τῇ ἐπιπέδου χαὶ ἄλλη τοῦ ςερεῦ, ἤτοι ἀχολουῶϑσιν ἀλ- 
Ἃ " σ ᾽ λ ΄ Ἀ [ω Ἃ Ἁ ᾽ 

λήλαις ἢ 8, ὥςξ ταὐτὰ συμβήσεται καὶ ὅτως" ἢ γὰρ ὀχ 
"; Α , ᾿ Ἃ "΄ ΄ »᾿ - ᾿ 

ἕξει τὸ ἐπίπεδον γραμμὴν ἢ ἔξται γραμμή. ἔτι πῶς μὲν 
, - ούες ἃ κι 7, ᾿ ῃ ᾿ ᾿ Η 

5 ἐνδέχεται εἴναι ἐχ τοῦ ἕνος χαὶ πλήϑους τὸν ἀριϑμον οὐϑὲν 
Ωῶ “ 7 “ ΄ ᾽ ᾿ , - 

ἐπιχειρεῖται" ὅπως δ᾽ ὃν λέγϑσι ταὐτὰ συμβαίνει δυσχερῆ 
ἅπερ χαὶ τοῖς ἐκ τῇ ἑνὸς χαὶ ἐκ τῆς δυάδος τῆς ἀορίςϑ. ὁ 

᾿ - , 7 - ᾿ ᾽ ν 

μὲν γαρ ἐχ τ χατηγορουμένου χαϑόλδ γεννῷ τὸν ἀριϑμὸν 
ἌΣ, ᾿ , ξ ΟΣ ᾿ ᾿ ΄, - 7 ͵ 

χαὶ ὁ τινὸς πλήϑους, ὁ δ᾽ ἐχ τινὸς πλήϑους, τῇ πρώτϑ δέ" 
᾿ " - - - “ ΄ 

10 τὴν γὰρ δυάδα πρῶτόν τι εἶναι πλῆϑος. ὡςε διαφέρει ὀϑὲν 
ς " - ) « 2 τ ᾽ “ὦ Ἃ 

ὡς εἰπεῖν, ἀλλ᾽ αἱ ἀπορίαι αὗται ἀχολουϑήσουσι, μῖξις ἢ 
» "᾿ »Σ“᾿ » ᾽ὕ κ᾿ “ "5... - ΄. 

ϑέσις ἢ χρᾶσις ἢ γένεσις χαὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα. μαάλιξα 

δ᾽ ἄν τις ἐπιζητήσξειεν, εἰ μία ἑχάξη μονάς, ἐκ τίνος ἐςίν" 
᾽ Α .} "᾿ ψ» » “Ἃ Δ -- τ 

οὐ γὰρ δὴ αὐτό γε τὸ ἕν ἑκάξςη. ἀνάγκη δ᾽ ἡ ἐκ τοῦ ἑνὸς 
- π- ᾿ ΄ " ᾿ - ΄, λ ἘΣ 

15 αὐτὸ εἶναι χαὶ πλήϑους, ἢ μορίου τ πλήϑους. τὸ μὲν οὖν 
πλῆϑός τι εἶναι φάναι τὴν μονάδα ἀδύνατον, ἀδιαίρετόν γ᾽ 285 

Ἵ: Ἂ ᾿ Ε , ΕΣ ὅν ν" ᾿ ἍΜΑ ᾿ ᾿ Η 

οὐσαν" τὸ δ᾽ ἐκ μορίου ἄλλας ἔχει πολλὰς δυσχερείαᾷ; 
᾽ , 7, ᾿ Ξ ᾽ “ τ - » 
ἀδιαίρετόν τὲ γάρ ἕχαστον ἀναγκαῖον εἶναι τῶν μορίῳ, ἢ 

- - ν ’ ᾿Ν λ - 

πλῆϑος εἶναι χαὶ τὴν μονάδα διαιρετή», καὶ μὴ στοιχεῖον 
ιτ ας ξ- ι 

90 εἶναι τὸ ἕν χαὶ τὸ πλῆϑος" ἡ γὰρ μονὰς ἑχάξη ὁκ ἐκ πλή- 
τ ΄ - ᾽ Η ») 2. 5 Ξ - ͵ ὅ Ἡ ΣΦ ἢ 

ϑους χαὶ ἑνός. ἔτι οὐϑὲν ἀλλο ποιεῖ ὁ τοῦτο λέγων ἀλλ᾽ ἢ 
᾽ ι - ᾿ ι - ) , κ » , 
ἀριϑμὸν ἕτερον" τὸ γὰρ πλῆϑος ἀδιαιρέτων ἐστὶν ἀριϑμός. 

ν ᾿ Υ ΄ 
ἔτι ζητητέον χαὶ παρὰ τὸς ὅτω λέγοντας, πότερον ἄπειρος 
“ὦ κ ΄ - " 

ὁ ἀριϑμὸς ἢ πεπερασμένος. ὑπῆρχε γάρ, ὡς ἔοιχε, χαὶ πε- 
,2 το Ἔ: , “4 -" 

ς᾽ περασμένον πλῆϑος, ἐξ ὁ αἱ πεπερασμέναι μονάδες χαὶ τϑ 

31. τὸ ἔοτγξ. οταϊθπάτντ, [ἢ οτὰ (αἰ. [31. 32. ἐκ τῆς τοιαύτης 7Τα8. ] 

8338. ὕλης οτὰ 16. [ 34.835. τὰ αὐτὰ] ταῦτα Τ. 

10860 1..5. γραμμὴ ἑτέρα δὲ ἐπίπεδον αὖ. 1 3. ταῦτα Α4α, ταῦτα αὐτὰ 

αὐ. }] 6. ταῦτα α. 1 δυσχερὴ συμβαίνει ὁ 1. 1. 9. οὐ] οὔτι Τ΄. 1 ὃ δ᾽] 

οὐδ᾽ Ἐ. [τἰ. ὡς εἰ αὖ οπὰν αἷ]Ἢι [18. εἰ οτὰ ἔα. 1 ἐχ τινὸς ἃ. 1 14. δ᾽ ἢ] 

δὴ ΕἼΤαΒ. 1 τῦ5. καὶ πλήϑους εἶναι Τ΄. 1 16. τὴν μονάδα οτὰ 7᾽. 1 ἀδιόρι- 

στὸν Ἐ.. 1 γ᾽ ὁτχὰ (ὐ10.} 1τ. ἄλλως αὖ, 1] 18. τε οτὰ (αὐ 16. } 19. χαὶ αἰχαπι- 

46 οπὴ αὖ. 1. “1. ἔτι --- 25. ἀριϑμός πο Ἰπϊουργοίαϊαν ΑἸοχ. 21. λέγων 

τοῦτο αβ. 28. παρὰ] περὶ ΕΥΜας, αὖ ἑ. 1 23. 24. ὁ ἀριϑμὸς ἄπειρος Τ΄. 

ϑυωυσον 
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ἑνός" ἐςέ τὲ ἕτερον αὐτὸ πλῆϑος χαὶ πλῆϑος ἄπειρον. ποῖον 

ὃν πλῆϑος ςοιχεῖόν ἐςι χαὶ τὸ ἕν; ὁμοίως δὲ καὶ περὶ στι- 
γμῆς ἄν τις ζητήσεις καὶ τῇ ςοιχείου ἐξ ὃ ποιοῦσι τὰ με- 

γέϑη οὐ γὰρ μία γε μόνον στιγμή ἐςξιν αὕτη. τῶν γοῦν 
ἄλλων ςιγμῶν ἑχάξςη ἐκ τίνος; ὁ γὰρ δὴ ἔκ γε διαξςήμα- 30 
τός τινος χαὶ αὐτῆς ςιγμῆς. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ μόρια ἀδιαί- 
ρετα ἐνδέχεται τὸ διαξήματος εἶναι μόρια, ὥσπερ τᾶ πλή- 
ϑοὺς ἐξ ὧν αἱ μονάδες" ὁ μὲν γὰρ ἀριϑμὸς ἐξ ἀδιαιρέτων 
σύγχειται, τὰ δὲ μεγέϑη οὔ. πάντα δὴ ταῦτα χαὶ ἄλλα 

τοιαῦτα φανερὸν ποιεῖ ὅτι ἀδύνατον εἶναι τὸν ἀριϑμὸν καὶ 80 
τὰ μεγέϑη χωριςά, ἔτι δὲ τὸ διαφωνεῖν τὸς πρώτους περὶ 
τῶν ἀριϑμῶν σημεῖον ὅτι τὰ πράγματα ταῦτα οὐχ ὄντα 1080α 
ἀληϑῆ παρέχει τὴν ταραχὴν αὐτοῖς. οἱ μὲν γὰρ τὰ μα- 
ϑηματιχὰ μόνον ποιοῦντες παρὰ τὰ αἰσϑητά, ὁρῶντες τὴν 
περὶ τὰ εἴδη δυσχέρειαν καὶ πλάσιν, ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ 
εἰδητιχοῦ ἀριϑμδ χαὶ τὸν μαϑηματικὸν ἐποίησαν" οἱ δὲ τὰ ὅ 

286 εἴδη βουλόμενοι ἅμα χαὶ ἀριϑμὲς ποιεῖν, οὐχ ὁρῶντες δέ, 
εἰ τὰς ἀρχάς τις ταύτας ϑήσεται, πῶς ἔξαι ὁ μαϑηματι- 
χὸς ἀριϑμὸς παρὰ τὸν εἰδητιχόν, τὸν αὐτὸν εἰδητικὸν χαὶ 

μαϑηματιχὸν ἐποίησαν ἀριϑμὸν τῷ λόγῳ, ἐπεὶ ἔργῳ γε 
ἀνήρηται ὁ μαϑηματιχός" ἰδίας γὰρ χαὶ οὐ μαϑηματικὰς 10 
ὑποϑέσεις λέγουσιν. ὁ δὲ πρῶτος ϑέμενος τά τε εἴδη εἶναι 
καὶ ἀριϑμοὺς τὰ εἴδη καὶ τὰ μαϑηματιχὰ εἶναι εὐλόγως 
ἐχώρισεν. ὥςε πάντας συμβαίνει χατὰ μέν τι λέγειν ὀρϑῶς, 
ὅλως δ᾽ ὁκ ὀρϑῶς. καὶ αὐτοὶ δὲ ὁμολογϑσιν ὁ ταὐτὰ λέγον- 
τὲς ἀλλὰ τἀναντία. αἴτιον δ᾽ ὅτι αἱ ὑποϑέσεις χαὶ αἱ ἀρχαὶ 1ὕ 

ψευδεῖς. χαλεπὸν δ᾽ ἐκ μὴ χαλῶς ἐχόντων λέγειν καλῶς, 
χατ᾽ ᾿᾿πίχαρμον" ἀρτίως τὲ γὰρ λέλεχται, χαὶ εὐϑέως φαί- 
ψεται ἃ χαλῶς ἔχον. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ἀριϑμῶν ἱκανὰ τὰ 
διηπορημένα χαὶ διωρισμένα μᾶλλον γὰρ ἐκ πλειόνων ἂν 

26. ἐστί τε] ἔτι τε ἴοτι. ΑἸεχ. 1 αὐτὸ ἕτερον Τ΄. [ 21. καὶ στοιχεϊόν 

ἐστι 758. ] 29. γε μόνον τὰ αὖ. 1 30. ἔκ τινὸς 48: τὲ Τ΄. [81..82. ἀἴ- 

υἱβιριϊο5 ἡ. 1} 32. τοῦ] τὰ τοῦ α8. 1 μόριον (αὐ. }. 85. 86. ἀριϑμὸν χωρι- 

στὸν καὶ τὰ μεγέϑη. ὅτι δὲ Οὐ]. ] 36. πρώτους] τρόπους ΤΑ͂δ εἰ γρ 

ΑΙεχ, τόπους (ὐ1ῦ. 1 περὶ τὰ (ἷ. 

1086α 1. αὐτὰ Εἰ, ἴοτι. τεεῖς. [.8. περὸ Ταβ. [ 1. εἰς ΕαΡΠ,.} τις 
οπι Τ'΄ 1 ταῦτα αὖ. [ 9. γε οτα αὖ. [ 10. ἐδέας ΕἸΟὐ 10. 1 καὶ οτὰ «4Ὁ. | 

11. τὲ ἀα Οὐ7ό. ] 12. 13. μαϑηματιχὰ ὡς λόγος ἐχώρησεν (αὐ. 1] 16. καλῶς 

οτὰ (αὖ, [1τ. τὲ οτὰ Τ'. [ λέλεκται] λέγεται 48. } 19. ἂν ἐκ πλειόνων Τα58.] 

19. 20. ἂν ἔτι οτὰ ΚΕ, 
4 
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ἔτι πεισϑείη τις πεπεισμένος, πρὸς δὲ τὸ πεισϑῆναι μὴ πε- 
πεισμένος οὐϑὲν μᾶλλον. περὶ δὲ τῶν πρώτων ἀρχῶν χαὶ 
τῶν πρώτων αἰτίων καὶ ςοιχείων ὅσα μὲν λέγδσιν οἱ περὶ 

μόνης τῆς αἰσϑητῆς ὁσίας διορίζοντες, τὰ μὲν ἐν τοῖς. περὶ 

φύσεως εἴρηται, τὰ δ᾽ ἐκ ἔξι τῆς μεϑόδο τῆς νῦν" ὅσα δὲ 
οἱ φάσκοντες εἶναι παρὰ τὰς αἰσϑητὰς ἑτέρας ὁσίας, ἐχό- 

μενόν ἐςι ϑεωρῆσαι τῶν εἰρημένων. ἐπεὶ οὖν λέγουσί τινὲς 
τοιαύτας εἶναι τὰς ἰδέας χαὶ τοὺς ἀριϑμός, καὶ τὰ τούτων 

ςοιχεῖα τῶν ὄντων εἶναι ςοιχεῖα χαὶ ἀρχάς, σχεπτέον περὶ 
τότων τί λέγουσι χαὶ πῶς λέγουσιν. οἱ μὲν οὖν ἀριϑμοὺς 

ποιῶντες μόνον χαὶ τότος μαϑηματιχὸς ὕξερον ἐπισχεπτέοι" 

τῶν δὲ τὰς ἰδέας λεγόντων ἅμα τόν τὲ τρόπον ϑεώσαιτ᾽ ἄν 
τις χαὶ τὴν ἀπορίαν τὴν περὶ αὐτῶν. ἅμα γὰρ χαϑόλου 

- ᾿ , ᾿, λ 

τὲ ὡς ὁσίας ποιοῦσι τὰς ἰδέας χαὶ πάλιν ὡς γωριστὰς χαὶ 381 

τῶν χαϑ' ἕκαστον. ταῦτα δ᾽ ὅτι οὐκ ἐνδέχεται διηπόρηται. 

πρότερον. αἴτιον δὲ τῇ συνάψαι ταῦτα εἰς ταὐτὸν τοῖς λέ- 
γουσι τὰς ἰδέας χκαϑόλου, ὅτι τοῖς αἰσϑητοῖς οὐ τὰς αὐτὰς 

ὁσίας ἐποίον. τὰ μὲν ὃν ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς χαϑ' ἕχαξα ῥεῖν 

ἐνόμιζον χαὶ μένειν ὀἐϑὲν. αὐτῶν, τὸ δὲ χαϑόλε παρὰ ταῦτα 
εἶναί τε χαὶ ἕτερόν τι εἶναι. τᾶτο δ᾽, ὥσπερ ἐν τοῖς ἔμπρο- 
σϑεν ἐλέγομεν, ἐκίνησε μὲν ΣΣωχράτης διὰ τὸς ὁρισμός, οὐ 
«ὴν ἐχώρισέ γε τῶν χαϑ'᾽ ἕχαξον" καὶ τοῦτο ὀρϑῶς ἐνόησεν 
ὁ χωρίσας. δηλοῖ δὲ ἐκ τῶν ἔργων" ἄνευ μὲν γὰρ τᾶ κα- 
ϑόλου ὁχ ἔξιν ἐπιξήμην λαβεῖν, τὸ δὲ χωρίζειν αἴτιον τῶν 
συμβαινόντων δυσχερῶν περὶ τὰς ἰδέας ἐςίν. οἱ δ᾽ ὡς ἀναγ- 
καῖον, εἴπδρ ἔσονταί τινες οὐσίαι παρὰ τὰς αἰσϑητὰς καὶ 

ῥεόσας, γωριστὰς εἶναι, ἄλλας μὲν ἐκ εἶχον, ταύτας δὲ 

τὰς καϑόλου. λεγομένας ἐξέϑεσαν, ὥςε συμβαίνειν σχεδὸν 
τὰς αὐτὰς φύσεις εἶναι τὰς χαϑόλου καὶ τὰς χκαϑ' ἕχαςον. 

αὕτη μὲν οὖν αὐτὴ χαϑ᾽ αὑτὴν εἴη τις ὧν δυσχέρεια τῶν 
εἰρημένων. 

Ὃ δὲ χαὶ τοῖς λέγουσι τὰς ἰδέας ἔχει τινὰ ἀπορίαν 

20. 21. πρὸς -- πεπεισμένος Ὁ᾽ὴ αὖ. | πρὸς περὶ α8. Ι “26. 21: πεπεισμέ- 

νος} πειρασμένος ὦ, πεπειρασμένος 8, ἴοντ. πεπεισμένον νεῖ πεπεισμένους. | 

28. τῶν --- στοιχεῖα οπὰ (αὖ. [.30. ἐπισκεπτέον α. 1 31. ἂν οτὰ 7. 32. γὰρ 

οὐὰ (αὖ 1] 38. τε ὡς αὐ, ναϊσοὸ οὐ ὁ τέως, τε ροϑὲ 32. ἅμα ΑΙοχ. [ 35. 

τὸ συνάψαι ταυτὸ εἰ ταυτὸν Τ᾽. 

1080Ὁ 2. τὲ οὐχ (10. [.5: μὴ χωρίσας ΑἸοχ. | τοῦ} τῶν 145. | 8. παρὰ] 

ὑπὲρ αὖ. | 9. χωρὶς . 1 ἄλλας} ἀλλ᾽ αἱ α«. 1 το. συμβαίνει 4580. 1 15. 

λεγομένων αἷ. 



ΜΊ10. 1087. 201 

καὶ τοῖς μὴ λέγουσιν, καὶ χατ᾽ ἀρχὰς ἐν τοῖς διαπορήκια- 15 
σιν ἐλέχϑη πρότερον, λέγωμεν νῦν. εἰ μὲν γάρ τις μὴ ϑή- 
σει τὰς οὐσίας εἶναι χεχωρισμένας, χαὶ τὸν τρόπον τοῦτον 
ὡς λέγεται τὰ καϑ'᾽ ἕχαξςα τῶν ὄντων, ἀναιρήσει τὴν ὁσίαν, 
ὡς βουλόμεϑα λέγειν" ἂν δέ τις ϑῇ τὰς οὐσίας χωριστάς, 
πῶς ϑήσει τὰ στοιχεῖα καὶ τὰς ἀρχὰς αὐτῶν; εἰ μὲν γὰρ 30 
χαϑ' ἕχαξον χαὶ μὴ καϑόλδ, τοσαῦτ᾽ ἔξται τὰ ὄντα ὅσαπερ 

τὰ ςοιχεῖα, καὶ ὀχ ἐπιξητὰ τὰ ςοιχεῖα. ἔξτωσαν γὰρ αἱ 
φϑϑμὲν ἐν τῇ φωνῇ συλλαβαὶ οὐσίαι, τὰ δὲ στοιχεῖα αὐτῶν 

ςοιχεῖα τῶν ὀσιῶν: ἀνάγκη δὴ τὸ Β΄ ἕν εἶναι χαὶ ἑχάςξην 

τῶν συλλαβῶν μίαν, εἴπερ μὴ χαϑόλου χαὶ τῷ εἴδει αἱ Ὁ 
αὐταί, ἀλλὰ μία ἑκάστη τῷ ἀριϑμῷ χαὶ τόδε τι καὶ μὴ 
ὁμώνυμον, ἔτι δ᾽ αὐτὸ ὃ ἐςιν ἕν ἕχαξον τιϑέασιν. εἰ δ᾽ αἱ 
συλλαβαί, ὅτω χαὶ ἐξ ὧν εἰσίν" ἐκ ἔξται ἄρα πλείω ἄλφα 
ἑνός, ὀδὲ τῶν ἄλλων ςοιχείων ὀἐϑὲν χατὰ τὸν αὐτὸν λόγον 

ὅνπερ ὁδὲ τῶν ἄλλων συλλαβῶν ἡ αὐτὴ ἄλλη χαὶ ἄλλη. 30 
ἀλλὰ μὴν εἰ τᾶτο, ὃκ ἔξται παρὰ τὰ ςοιχεῖα ἕτερα ὄντα, 
ἀλλὰ μόνον τὰ ςοιχεῖα. ἔτι δὲ οὐδ᾽ ἐπιςτητὰ τὰ ςοιχεῖα" 

ὁ γὰρ χαϑόλου, ἡ δ᾽ ἐπιστήμη τῶν χαϑόλου. δῆλον δ᾽ ἔκ 
τε τῶν ἀποδείξεων χαὶ τῶν ὁρισμῶν" ὃ. γὰρ γίγνεται συλ- 
λογισμὸς ὅτι τόδε τὸ τρίγωνον δύο ὀρϑαῖς, εἰ μὴ πᾶν τρί- 85 
γωνον δύο ὀρϑαῖς, ὁδ᾽ ὅτι ὁδὶ ὁ ἄνϑρωπος ζῷον, εἰ μὴ πᾶς 
ἄνϑρωπος ζῷον. ἀλλὰ μὴν εἴγε χκαϑόλου αἱ ἀρχαὶ ἢ καὶ αἱ 
ἐκ τότων ὁσίαι χαϑόλου, ἔξαι μὴ ὁσία πρότερον ὁσίας" τὸ 1087α 

μὲν γὰρ χκαϑόλε ἐκ ἐσία, τὸ δὲ ςοιχεῖον χαὶ ἡ ἀρχὴ κα- 
ϑόλου" πρότερον δὲ τὸ στοιχεῖον χαὶ ἡ ἀρχὴ ὧν ἀρχὴ καὶ 
στοιχεῖόν ἐστιν. ταῦτά τε δὴ πάντα συμβαίνει εὐλόγως, 
ὅταν ἐκ στοιχείων τὲ ποιῶσι τὰς ἰδέας καὶ παρὰ τὰς τὸ ὕ 
αὐτὸ εἶδος ἐχόσας ὁσίας καὶ ἰδέας ἕν τι ἀξιῶσιν εἶναι χε- 

1ὅ. καὶ ἀπίο κατ΄ οπχ 7᾿ ] 16. λέγομεν ΕἸ αὐ]. } τα. 1τ. τις μαϑήσει 7. ] 

τις ροϑὶ ϑήσει ΑΙεχ. [ 11. τοῦτον τὸν τρ. ΑΙοχ. [ 19. ὡς βουλ. λέγ.] ὅπερ οὐ 

βουλόμεθα ἴοτι. ΑΙοχ. [τις τιϑὴ ΕΤΊΘ, [.20. πῶς ϑήσει] προϑήσει Τ'. ] 

21. μὴ οτὰ ἡ. [ 24. δὲ ΤΙ Αῖα. [ ἕν τα Αδέαβ. [ 21. ροβὲ ὁμώνυμον ραμη- 

οἴαπῃ οὗ. [ εἰ} ἐὰν Εἰα. 1 28. ροβὲ οὕτω δοιϊππια ροβεΐθϑο υἹάοίτν ΑἸοχ. | 

29. στοιχείων --- 80. ἄλλων οἵὰ (αὖ. [ 35. δὲ οἵα Τα. οὐδ᾽ ἐπιστητὰ] τὸ 

ἐπιστατὰ α. 84. τε οπχ 4α8. | 35. 36. τρίγωνον οτὰ «1δϊα8.} 86. ὀρϑαί 

ΕΤΑ Ρίαβο. [ τ. χαὶ αἱ Αῖας ΔἸοχ, χαὶ Εὐθὺ, αἱ ΤΙ. 

1081ἃ 1. οὐσίαι αἱ καϑόλου Εἰα8, οὐσίαι ἡ καϑόλου Ἵ΄. 1 ἔσται τι 

μῆς ΟἸΤΩς ΟᾺ; πρότερον γὰρ στοιχεῖον Τ΄. [ 4. ἔσται α΄. 1 τὲ οχὰ Τ᾽. | 

6. αὐτὸ εἶδος} αὐτοεῖδος ΛΑΙοχ. 



10 

“0 

δ Φ 
τ 
Ὁ 

890 

ΒΕ) 

262 ΜΝΊῚ. 0874. 

χωρισμένον. εἰ δὲ μηϑὲν κωλύει ὥσπερ ἐπὶ τῶν τῆς φωνῆς 
στοιχείων πολλὰ εἶναι τὰ ἄλφα καὶ τὰ βῆτα καὶ μηϑὲν 
εἶναι παρὰ τὰ πολλὰ αὐτὸ ἄλφα χαὶ αὐτὸ βῆτα, ἔσονται 
ἕνεχά γὲ τούτου ἄπειροι αἱ ὅμοιαι συλλαβαί. τὸ δὲ τὴν 
ἐπιξήμην εἶναι χαϑόλου πᾶσαν, ὥὧςξε ἀναγκαῖον εἶναι καὶ 
τὰς τῶν ὄντων ἀρχὰς χαϑόλου εἶναι χαὶ μὴ οὐσίας χεχω- 

ρισμένας, ἔχει μὲν μάλις᾽ ἀπορίαν τῶν λεχϑέντων, ὁ μὴν89 
» 5 Ἀ » " ᾿ " 7 ) 

ἀλλ᾽ ἔςι μὲν ὡς ἀληϑὲς τὸ λεγόμενον, ἔςξι δ᾽ ὡς ὀχ ἀλη- 
΄ ς Ἢ γ “ κ ᾿ τ 

ϑές. ἡ γαρ ἐπιξήμη, ὥσπερ καὶ τὸ ἐπίξασϑαι, διττόν, ὧν 
δ ᾿ ΜΝ ͵ ᾿ ᾿ κι πὰ 7 “ 

τὸ μὲν δυνάμει τὸ δὲ ἐνεργείῳφ. ἡ μὲν ὃν δύναμις ὡς ὕλη 

[τ6} χαϑόλε ὅσα καὶ ἀόριςος τῇ χαϑόλο χαὶ ἀορίξϑ ἐστίν, ἡ 
7 ΄ ᾿ ; « ΄ ,ὔ Ἕ -ἷζς᾿ὕὕ» 

δ᾽ ἐνέργεια ὡρισμένη χαὶ ὡρισμένου τόδε τι ὅσα τϑδέ τινος. 
Σ ῃ ᾿ ᾿ « 7) Ἀ ΄ “ « ΜΕΥ 

ἀλλὰ χατὰ συμβεβηκὸς ἢ ὄψις τὸ χαϑοόλου χρῶμα ὁρῷ, 
“ λ - ἉᾺ «ς - - δ ς ν ῳ ΣΝ 

ὅτι τύδε τὸ χρῶμα ὃ ὁρᾷ χρῶμά ἕςιν, καὶ ὃ ϑεωρεῖ ὁ γραμ- 
͵7 2 ᾿ 2] ὦ "Μ ν ΕΣ ΄ Ἁ 

ματιχός, τόδε τὸ ἄλφα ἀλφα" ἐπεὶ εἰ ἀνάγχη τὰς ἀρχὰς 
7. -τ ᾽ ’ " ν » [ 

χαϑόλου εἶναι, ἀνάγκη καὶ τὰ ἐκ τότων χαϑόλου, ὥσπερ 

ἐπὶ τῶν ἀποδείξεων. εἰ δὲ τᾶτο, ὁκ ἔξαι χωριξςὸν ὀϑὲν ὁδ᾽ 
) ͵ ) Ἂ - “ "΄ Ἀ « «ς ΄ 7 Σ 

ϑσία. ἀλλὰ δῆλον ὃτι ἔξι μὲν ὡς ἡ ἐπιφτήμη χαϑόλου, ἔστι 

δ᾽ ὡς οὐ. 

Ν΄. 
Περὶ μὲν ὃν τῆς ὀσίας ταύτης εἰρήσϑω τοσαῦτα, πάν- 

τὲς δὲ ποιδσι τὰς ἀρχὰς ἐναντίας, ὥσπερ ἐν τοῖς φυσικοῖς, 

χαὶ περὶ τὰς ἀκινήτους ὁσίας ὁμοίως. εἰ δὲ τῆς τῶν ἁπάν- 

των ἀρχῆς μὴ ἐνδέχεται πρότερόν τι εἶναι, ἀδύνατον ἂν δἴη 

τὴν ἀρχὴν ἕτερόν τι ὅσαν εἶναι ἀρχήν, οἷον εἴ τις λέγον τὸ 
λευκὸν ἀρχὴν εἶναι ἐχ ἡ ἕτερον ἀλλ᾽ ἡ λευχόν, εἶναι μέν- 
τοι χαϑ' ὑποκειμένου, καὶ ἕτερόν τι ὃν λευχὸν εἶναι" ἐχεῖνο 
γὰρ πρότερον ἔξαι. ἀλλὰ μὴν γίγνεται πάντα ἐξ ἐναντίων 

«ς 

ὡς ὑποχειμένου τινός" ἀνάγκη ἄρα μαάλιξα τοῖς ἐναντίοις 

τ. τὲ αὖ} 8. χαὶ μηϑὲν -- 9. αὐτὸ βῆτα οχὰ (19. ] το. γε ἕνεχὰ Τ' 
αἱ} καὶ αὖ. [ 12. οὔσας 4. | 18. μὲν ΟἿὴ 1945. [ 16. δύναμις δας. | 

ἐνέργεις Τϑα5. 1 11. τοῦ ροβὶ ὕλη, ψιαπιψιατι οἰϊατη ΑΙὸχ Βαραϊτ, οταῖτ- 

ἰοπάστα 6556 ἀοουϊ ΟΒ5. Ρ. 51. [ 18. ἐνεργείᾳ ΑΙοχ. 5 ὡρισμένοι} ὡρισμέ- 

νὸν αὐ. 20. τὸ οπι αὖ. [ 21. εἰ] εἰ καὶ αὖἾὁ [28. ἔστι αὖ. [.χ24. ἡ αἀά 

19 δἱ ἴουι. ΑἸοχ, οὔὰ ἄϑβεῖ. [. 29. ταύτης τῆς οὐσίας Οὐ19ε. Ι 30. δὲ} γὰρ 

82. τὸ πρότερον 

Τ.} 53. τὸ αδά Εἰ ΑἸοχ. [ 41. ὡς] ὡς ἐξ ΑἸεχ. [ ἄρα τοῖς μάλιστα ἐναντ. 

ΑἸαχ. | τοῖς ἂν τοῖς Τα. 

αὐ δι} 31. 32. ἁπάντων} πάντων Ἴ, ὄντων πάντων ΑἸοχ. 

᾿ 

“«- 
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τϑϑ'᾽ ὑπάρχειν. ἀεὶ ἄρα πάντα τἀναντία χαϑ'᾽ ὑποκειμένου, 1081ὺ 
φϑυχαὶ ὀϑὲν χωριςόν. ἀλλ᾽ ὥσπερ καὶ φαίνεται, οὐϑὲν οὐσίᾳ 

ἐναντίον, καὶ ὁ λόγος μαρτυρεῖ. οὐϑὲν ἄρα τῶν ἐναντίων 
κυρίως ἀρχὴ πάντων ἀλλ᾽ ἑτέρα. οἱ δὲ τὸ ἕτερον τῶν ἐναν- 
τίων ὕλην ποιοῦσιν, οἱ μὲν τῷ ἑνὶ τῷ ἴσῳ τὸ ἄνισον, ὡς ὅ 
τῦτο τὴν τῇ πλήϑους ὅσαν φύσιν, οἱ δὲ τῷ ἑνὶ τὸ πλῆϑος. 

γεννῶνται γὰρ οἱ ἀριϑμοὶ τοῖς μὲν ἐκ τῆς τῇ ἀνίσου δυάδος 
τῇ μεγάλου καὶ μιχρᾶ, τῷ δ᾽ ἐκ τὸ πλήϑους, ὑπὸ τῆς τῇ 
ἑνὸς δὲ ὁσίας ἀμφοῖν" καὶ γὰρ ὁ τὸ ἄνισον χαὶ ἕν λέγων 
τὰ στοιχεῖα, τὸ δ᾽ ἄνισον ἐκ μεγάλου καὶ μιχροῦ δυάδα, 10 
ὡς ὃν ὄντα τὸ ἄνισον χαὶ τὸ μέγα καὶ τὸ μιχρὸν λέγξι, 
καὶ ὁ διορίζει ὅτι λόγῳ ἀριϑμῷ δ᾽ ὄ. ἀλλὰ μὴν καὶ τὰς 
ἀρχὰς ἃς ςοιχεῖα χαλᾶσιν, ὁ χαλῶς ἀποδιδόασιν, οἱ μὲν 

τὸ μέγα καὶ τὸ μιχρὸν λέγοντες μετὰ τῇ ἑνός, τρία ταῦτα 
ςοιχεῖα τῶν ἀριϑμῶν, τὰ μὲν δύο ὕλην, τὸ δ᾽ ἕν τὴν μορ- 1 
φήν, οἱ δὲ τὸ πολὺ καὶ ὀλίγον, ὅτι τὸ μέγα καὶ τὸ μι- 
χρὸν μεγέϑους οἰχξιότερα τὴν φύσιν, οἱ δὲ τὸ χκαϑόλε μᾶλ- 
λον ἐπὶ τότων τὸ ὑπερέχον χαὶ τὸ ὑπερεχόμενον. διαφέρει 
δὲ τότων ὀϑὲν ὡς εἰπεῖν πρὸς ἔνια τῶν συμβαινόντων, ἀλλὰ 

πρὸς τὰς λογικὰς μόνον δυσχερείας, ἃς φυλάττονται διὰ 30 
τὸ χαὶ αὐτοὶ λογιχὰς φέρειν τὰς ἀποδείξεις. πλὴν τοῦ 

αὐτῷ γε λόγου ἐξὶ τὸ ὑπερέχον καὶ τὸ ὑπερεχόμενον εἶναι 
ἀρχὰς ἀλλὰ μὴ τὸ μέγα χαὶ τὸ μιχρόν, χαὶ τὸν ἀριϑμὸν 
πρότερον τῆς δυάδος ἐκ τῶν στοιχείων" χαϑόλου γὰρ ἀμ- 
φότερα μᾶλλόν ἐςξιν. νῦν δὲ τὸ μὲν λέγουσι τὸ δ᾽ ὁ λέγθ- 9 
σιν. οἱ δὲ τὸ ἕτερον καὶ τὸ ἄλλο πρὸς τὸ ἕν ἀντιτιϑέασιν, 
οἱ δὲ πλῆϑος χαὶ τὸ ἕν. εἰ δ᾽ ἐστίν, ὥσπερ βούλονται, τὰ 

οϑεῦντα ἐξ ἐναντίων, τῷ δὲ ἑνὶ ἢ οὐϑὲν ἐναντίον, ἢ εἴπερ ἄρα 

μέλλει, τὸ πλῆϑος, τὸ δ᾽ ἄνισον τῷ ἴσῳ χαὶ τὸ ἕτερον τῷ 
ταὐτῷ καὶ τὸ ἄλλο αὐτῷ, μάλιξα μὲν οἱ τὸ ἕν τῷ πλή- 530 
ϑει ἀντιτιϑέντες ἔχονταί τινος δόξης, ὁ μὴν δ᾽ ὅτοι ἱχανῶς" 

ἔξαι γὰρ τὸ ἕν ὀλίγον" πλῆϑος μὲν γὰρ ὀλιγότητι, τὸ δὲ 

1087} 5. ὁ α΄.} 6. τούτου Τ'] ὃ Ε΄. 1 το. ἐκ} καὶ ἐκ Τ΄ [ 12. λόγῳ 

ἀριϑμῷ} ἀριϑιμῷ λόγῳ νἱάοιυν μαθυΐθθε ΑἸοχ. [ 18. ὦ 78. [ 14. τοῦ ἑνὸς 

μετὰ ΑὉ. 1 τ6. τὸ ροβὶ καὶ οπι αὖ. [ 1τ. οἰκειότερον Ἵ΄. [ φύσιν ἐστίν οἱ 

Οὐ1᾽. 1 το. δὲ οἷὰ 7α8. [ οὐθὲν τούτων, οπιῖδ515 ὡς εἰπεῖν, αὖ 1". [ ..χ21. καὶ 

αὐτοὶ] αἰϊὶ «μοφιο ἱ.} 22. τὸ ροβὶ χαὶ πὶ Ε42.} “τ. δὲ τὸ πλῆϑος Τ. | 

28. ἢ αἀπίς εἴπερ οπι Τ᾿. [ 29. μέλλει} ἀμέλει 4 16ς. 1 ἕτερον καὶ τῷ αἷὐ]} 

80. ἄλλω 4. } αὐτῷ ΕἸ ΤᾺ ΡΙΡ ΑἸοχ, τὸ αὐτῶ 4, ταὐτῷ Ταβοῦ. 
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᾿ -“ ᾿ Π ᾽ ᾽ ᾿] » ὦ “ ΄ , 

πολὺ τῷ ὀλίγῳ ἀντίχειται. τὸ δ᾽ ἕν ὅτι μέτρον σημαίνει, 

φανερόν. χαὶ ἐν παντί ἐστί τι ἕτερον ὑποχείμενον, οἷον ἐν 
35 ς , δί ᾿ ΄ ζι ΕΒ ᾿ " - 

ὅ αρμονίῳ δίεσις, ἐν δὲ μεγέϑει δάχτυλος ἡ πὸς ἢ τι τοιϑτοΥῦ, 

ἐν δὲ ῥυϑμοῖς βάσις ἢ συλλαβή" ὁμοίως δὲ χαὶ ἐν βάρει 
ςαϑμός τις ὡρισμένος ἐςίν. χαὶ χατὰ πάντων δὲ τὸν αὐτὸν 

7 ΞΞ “ω ὔ “ “- 1088α τρόπον, ἐν μὲν τοῖς ποιοῖς ποιόν τι, ἐν δὲ τοῖς ποσοῖς πο- 

σόν τι. χαὶ ἀδιαίρετον τὸ μέτρον, τὸ μὲν χατὰ τὸ εἶδος τὸ ἱ 
᾿ ᾽ ᾽ - ᾿, 

δὲ πρὸς τὴν αἴσϑησιν, ὡς ὃκ ὄντος τινὸς τῇ ἑνὸς χαϑ' αὑτὸ ᾿ 

σίας. καὶ τᾶτο χατὰ λόγον" σημαίνει γὰρ τὸ ἕν ὅτι μέ- ; 
ὅ τρον πλήϑϑς τινός, χαὶ ὁ ἀριϑμὸς ὅτι πλῆϑος μεμετρημένον 
χαὶ πλῆϑος μέτρων. διὸ χαὶ εὐλόγως ἐχ ἔει τὸ ἕν ἀριϑμός" 
οὐδὲ γὰρ τὸ μέτρον μέτρα, ἀλλ᾽ ἀρχὴ καὶ τὸ μέτρον χαὶ 
τὸ ἕν. δεῖ δὲ ἀεὶ τὸ αὐτό τι ὑπάρχειν πᾶσι τὸ μέτρον, οἷον 
εἰ ἵππος τὸ μέτρον, ἵππους, καὶ εἰ ἄνϑρωπος, ἀνϑρώπους" Ἵ 

10 εἰ δ᾽ ἄνϑρωπος χαὶ ἵππος χαὶ ϑεός, ζῷον ἴσως; καὶ ὃ ἀρι- ' 

ϑμὸς αὐτῶν ἔξαι ζῷα" εἰ δ᾽ ἄνϑρωπος καὶ λευχὸν χαὶ βα- 
δίζον, ἥκιστα μὲν ἀριϑμὸς τούτων διὰ τὸ ταὐτῷ πάνϑ' 
ὑπάρχειν χαὶ ἑνὶ χατὰ τὸν ἀριϑμόν, ὅμως δὲ γενῶν ἔσται 
ὁ ἀριϑμὸς ὁ τούτων, ἤ τινος ἄλλης τοιαύτης προσηγορίας. 

15 οἱ δὲ τὸ ἄνισον ὡς ἕν τι, τὴν δυάδα δὲ ἀόριστον ποιοῦντες 

μεγάλθ καὶ μικρδ, πόρρω λίαν τῶν δοκόντων χαὶ δυνατῶν. 

λέγουσιν. πάϑη τε γὰρ ταῦτα χαὶ συμβεβηκότα μᾶλλον 
) ὑποχείμενα τοῖς ἀριϑμοῖς καὶ τοῖς μεγέϑεσίν ἐςι, τὸ πολὺ ὶ 
χαὶ ὀλίγον ἀριϑμδ, χαὶ μέγα χαὶ μιχρὸν μεγέϑους, ὥσπερ ὶ 

0 ἄρτιον χαὶ περιττόν, καὶ λεῖον καὶ τραχύ, καὶ εὐϑὺ καὶ 

χαμπύλον. ἔτι δὲ πρὸς ταύτῃ τῇ ἁμαρτίᾳ καὶ πρός τι Ι 

΄σ'--...- 

»πναν εκ 

, π- λ ,ὕ Ὺ ᾿ ᾿ χ Ω - ᾿ 

ἀνάγκη εἶναι τὸ μέγα καὶ τὸ μιχρὸν χαὶ ὅσα τοιαῦτα" τὸ 
,ὔ , ἍἋ , - - 

δὲ πρός τι πάντων ἥκιξςα φύσις τις ἢ ὁσία τῶν κατηγοριῶν 
ἐςί, χαὶ ὑξέρα τῇ ποιδ καὶ ποσδ᾽ χαὶ πάϑος τι τῇ ποσοῦ 

Ἁ ΄ χ ᾿, , ᾿] ) “ Υγ -“ λ 

9ὅ τὸ πρὸς τι, ὥσπερ ἐλέχϑη, ἀλλ᾽ ὃχ. ὕλη, εἰ τι ἕτερον καὶ 

84. τι ἐστι (αὖ, ἔστι τὸ Τ' 

1088 1. μὲν εἰ 2. καὶ οἷα Τ΄ [1.2. ποσόν τι ἀδιαίρετον" τὸ γὰρ 

μέτρον α8. [ 2. ἀδιαίρετον γὰρ τὸ μέτρον αὐ1ὶ. 1 8. τοῦ ἑνὸς οπι αἀ8. 

ἑαυτὸ Τ΄ [ 5. ὃ οπι 4ὁ. ] τ. μέτρα] μετρεῖ 7. [ 9. ἴοτι. εἰ ἵπποι, τὸ μέ- 

τρον ἵππος, καὶ εἰ ἄνθρωποι, ἄνθρωπος, ΟΡ 5. Ρ. 126. | Ροβί ἀνϑρώπους 

Ραποίατη οὖ, ἰΐοτη 11. ροϑὲ ἕῷῴα. [10. απο ζῷον «44 χαὶ 48. [ 11. λευκὸς 

7Τα5. ] 13. τὸν οα 716. ἰ 14. ἀλλως αὖ. ] 18. τὸ] τὸν α. τι οτὰ Κι. ] 

τὴν δὲ δυάδα ΑἸοχ. | ποιοῦντες] ποιοῦντες ἐκ ὃ οἱ ἔοτι. ΑΙοχ. [18. τὸ γὰρ 

πολὺ τα5.} 22. τὸ μέγα εἶναι Τ'.} 25. πυϊπίπιο ργαοάϊοαμῃιοιίοτιηι οὐπηΐμμι ἃ.]} 
τις ἢ οὐσία οτὰ (ἐδ. 1 21. χαὶ τοῦ ποσοῦ 4488. “5. ὡς προελέχϑη α8.] 

ἢ αἰδηθϊας. ΔΙοὸχ. [ ροϑὶ ἕτερον σοιωπια (4, οΟοη 80, Ραποίαπι ἦ. 
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τῷ ὅλως χοινῷ πρός τι καὶ τοῖς μέρεσιν αὐτῇ καὶ εἴδεσιν. 
ὀϑὲν γάρ ἐξιν ὄτε μέγα ὄτε μιχρόν, ὄτε πολὺ ὄτε ὀλίγον, 
οὔϑ᾽ ὅλως πρός τι, ὃ οὐχ ἕτερόν τι ὃν πολὺ ἢ ὀλίγον ἢ 
μέγα ἢ μιχρὸν ἢ πρός τι ἐςίν. σημεῖον δ᾽ ὅτι ἥκιξα ὀσία 
τις χαὶ ὄν τι τὸ πρός τι τὸ μόνον μὴ εἶναι γένεσιν αὐτοῦ 30 
μηδὲ φϑορὰν μηδὲ κίνησιν, ὥσπερ χατὰ τὸ ποσὸν αὔξησις 
καὶ φϑίσις, κατὰ τὸ ποιὸν ἀλλοίωσις, κατὰ τόπον φορά, 

χατὰ τὴν ὁσίαν ἡ ἁπλὴ γένεσις καὶ φϑορά. ἀλλ᾽ ὁ χατὰ 
τὸ πρός τι" ἄνευ γὰρ τῇ κινηϑῆναι ὁτὲ μὲν μεῖζον ὁτὲ δὲ 

ἔλαττον ἢ ἴσον ἔσται ϑατέρου κινηϑέντος κατὰ τὸ ποσόν. 8 
ἀνάγχη τὸ ἑχάφτου ὕλην εἶναι τὸ δυνάμει τοιῦτον, ὥὡςξ χαὶ 1088 
ὁσίας" τὸ δὲ πρός τι ὅτε δυνάμει σία ὅτε ἐνεργείᾳ. ἄτοπον 
ὃν, μᾶλλον δὲ ἀδύνατον, τὸ ὁσίας μὴ ὁσίαν ποιεῖν ςοιχεῖον 
χαὶ πρότερον" ὕξερον γὰρ πᾶσαι αἱ χατηγορίαι. ἔτι δὲ τὰ 
ςοιχεῖα ὁ χατηγορεῖταν χαϑ᾽ ὧν ςοιχεῖα, τὸ δὲ πολὺ καὶ ὅ 
ὀλίγον χαὶ χωρὶς καὶ ἅμα κατηγορεῖται ἀριϑμοῦ, καὶ τὸ 

φοϑιαχρὸν χαὶ τὸ βραχὺ γραμμῆς, καὶ ἐπίπεδόν ἐστι καὶ 
πλατὺ χαὶ στενόν. εἰ δὲ δὴ χαὶ ἔξι τι πλῆϑος οὗ τὸ μὲν 
ἀεὶ ὀλίγον, οἷον ἡ δυάς (εἰ γὰρ πολύ, τὸ ἕν ἂν ὀλίγον εἴη), 
χἂν πολὺ ἁπλῶς εἴη, οἷον ἡ δεχὰς πολύ, [χαὶ] εἰ ταύτης 10 

μή ἐςξι πλεῖον, ἢ τὰ μύρια. πῶς ὃν ἔσται ὅτως ἐξ ὀλίγου 
καὶ πολλὲ ὁ ἀριϑμός; ἢ γὰρ ἄμφω ἔδει κατηγορεῖσθαι ἢ 
μηδέτερον" νῦν δὲ τὸ ἕτερον μόνον κατηγορεῖται. 

2 «Ἁπλῶς δὲ δεῖ σχοπεῖν, ἄρα δυνατὸν τὰ ἀΐδια ἐκ 
στοιχείων συγχεῖσϑαι; ὕλην γὰρ ἕξει" σύνϑετον γὰρ πᾶν 1 
τὸ ἐχ στοιχείων. εἰ τοίνυν ἀνάγκη, ἐξ ὃ ἐστίν, εἰ χαὶ ἀεί 

ἐξςι χἀν εἰ ἐγένετο, ἐκ τούτου γίγνεσϑαι, γίγνεται δὲ πᾶν 
ἐχ τῇ δυνάμει ὄντος τοῦτο ὃ γίγνεται (οὐ γὰρ ἂν ἐγίγνετο 

26. τὸ Τ΄. ] ὅλω (αὖ. ] 29. ἢ πρός] ἃ πρός Εἷς, πρός ΟΡ 0. [ 30. μό- 
νου ΕΠΠῸ. 1.831. τὸ οπι αβ8. [ 32. φορά] φϑορά α. 38. ἁπλῶς αα5.} 85. 
ἔλασσον ΕἼΤ᾽ Α ας, ἧττον ΑἸοχ. [ἐστὶ Οὐ). 

1088ὺ 3. οὖν] δὲ αὐ]. 1] 4. γὰρ] δὲ Τ΄ 1 5. ὧν τὰ στοιχεῖα αὐ 166.] 

6. κατηγόρηται α΄. [ ἀριϑμῶν ΑὉ, τοῦ ἀριϑμοῦ αα8. [ τ. καὶ ροβὶ ἐστι 

οτὰ (ἰδ, 1 α. οὐ Εἰ, ὧν αὐΙθα8. 1 οιεῖτι5. ΘΟ ΡΟ ἐρβιηι ραμοιηι ὁ8ὲ 1. 1 
10. καὶ] κἄν 3, νἱάοῖαν οπα θη άτιπι 6556. ᾿»χαν ΠΕ ΞΕ ἘΜῚ: μύρια] οἱ 8ὲ Πος 

Ῥαεῖο ποῖ 68ἴ, ρίιι8 ψιαηὶ ἄθπα ἡ α ἃ; αἰϊατα Ἰοοιοπόσω, [ουίαθϑο σλεῖον 

μηδὲ τὰ μύρια, ΛΙοχ νἱάοιαν Παριιῖθδθ. [ 11: ροϑὲ πλεῖον πο αἶδὲ 6. ἢ τὰ 

μύρια οπι αὐ 1, } οὗτος Εἰ, ὁτα Τ΄ 18. τὸ οπι ἀ8.] ἕγερον οὐ μόνον 1).} 

14. δεῖ οτὰ (δ᾽ | ἄρα ἔστυ δι ἀ5. 1 16. εἰ τοίνυν} οὗ τοίνυν 415, ἔτι τοί- 

νυν Τ. [ ττ. κἂν] καὶ α8. τούτων αὖ. Ι γίγνεσθαι καὶ γίγνεται δὲ Τὸ. | 

18. ἐκ τοῦ} εἰς τὸ 41. 1 οὐδὲ αὖ]. 1 ἐγένετο 447. 
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ἐχ τῷ ἀδυνάτου ὁδὲ ἢν), τὸ δὲ δυνατὸν ἐνδέχεται χαὶ ἐνερ- 
20 γεῖν χαὶ μη, εἰ καὶ ὅτι μάλιξα ἀεί ἐξιν ὁ ἀριϑμὸς ἢ ὁτιὸν 

ἄλλο ὕλην ἔχον, ἐνδέχοιτ᾽ ἂν μὴ εἶναι, ὥσπερ χαὶ τὸ μίαν 
ἡμέραν ἔχον καὶ τὸ ὁποσαδν ἔτη" εἰ δ᾽ ὅτω, χαὶ τὸ τοσὅτον 
χρόνον ὃ μή ἐςι πέρας. οὐκ ἂν τοίνυν εἴη ἀΐδια, εἴπερ μὴ 
ἀΐδιον τὸ ἐνδεχόμενον μὴ εἶναι, χαϑάπερ ἐν ἄλλοις λόγοις 

95 συνέβη πραγματευϑῆναι. εἰ δ᾽ ἐςὶ τὸ λεγόμενον νῦν ἀλη- 
ϑὲς χαϑόλε, ὅτι ὀδεμία ἐςὶν ἀΐδιος σία ἐὰν μὴ ἡ ἐνεργείᾳ, 
τὰ δὲ ςοιχεῖα ὕλη τῆς ὁσίας, ὀδεμιᾶς ἂν εἴη ἀϊδίου ὁσίας 

ςξοιχεῖα ἐξ ὧν ἐςὶν ἐνυπαρχόντων. εἰσὶ δέ τινὲς οἱ δυάδα 
μὲν ἀόριξον ποιδσι τὸ μετὰ τῇ ἑνὸς ςοιχεῖον, τὸ δ᾽ ἄνισον 

80 δυσχεραίνουσιν εὐλόγως διὰ τὰ συμβαίνοντα ἀδύνατα" οἷς 
τοσαῦτα μόνον ἀφήρηται τῶν δυσχερῶν, ὅσα διὰ τὸ ποιεῖν 
τὸ ἄνισον χαὶ τὸ πρός τι ςοιχεῖον ἀναγχαῖα συμβαίνει τοῖς 394 
λέγθσιν" ὅσα δὲ χωρὶς ταύτης τῆς δόξης, ταῦτα κἀκείνοις 

ὑπάρχειν ἀναγκαῖον, ἐάν τε τὸν εἰδητικὸν ἀριϑμὸν ἐξ αὐτῶν 
85 ποιῶσιν, ἐάν τε τὸν μαϑηματικόν. πολλὰ μὲν ὃν τὰ αἴτια 

1089α τῆς ἐπὶ ταύτας τὰς αἰτίας ἐχτρόπῆς, μάλιξα δὲ τὸ ἀπορῆ- 

σαι ἀρχαϊχῶς. ἔδοξε γὰρ αὐτοῖς πάντ᾽ ἔσεσϑαι ἕν τὰ ὄντα, 
αὐτὸ τὸ ὄν, εἰ μή τις λύσει χαὶ ὁιιόσε βαδιεῖται τῷ 11]αρ- 
μενίδου λόγῳ «οὐ γὰρ μήποτε τοῦτο δαῆς εἶναι μὴ ἐόντα,» 

ὅ ἀλλ᾽ ἀνάγκη εἶναι τὸ μὴ ὃν δεῖξαι ὅτι ἔξιν᾽ οὕτω γὰρ ἐκ 

τῷ ὄντος χαὶ ἄλλου τινὸς τὰ ὄντα ἔσεσϑαι, εἰ πολλά ἐεςιν. 
χαίτοι πρῶτον μέν, εἰ τὸ ὃν πολλαχῶς (τὸ μὲν γὰρ ὅτι 
οὐσίαν σημαίνει, τὸ δ᾽ ὅτι ποιόν, τὸ δ᾽ ὅτι ποσόν, χαὶ τὰς 

ἄλλας δὴ χατηγορίας), ποῖα ὃν τὰ ὄντα πώντα ἕν, εἰ μὴ 

10 τὸ μὴ ὃν ἔξαι; πότερον αἱ ὀσίαι ἢ τὰ πάϑη χαὶ τὰ ἄλλα 
δὴ ὁμοίως 1 ἅπαντα, χαὶ ἔξαι ἕν τὸ τόδε χαὶ τὸ τοιόνδε καὶ 

21. ἀλλου 4ὅ.] 25. ἔτη] ἐστι (αὖ. [τὸ οτχὰ Τ᾽ 4 α5. ] 25. οὐ (αὐ΄} 24. 

λόγοις οτὰ Εἰ ΑἸοχ. 1 25. δὴ Τ΄ 26. ἐνέργεια Ἐ415 ΑἸοχ, [ονι. 'σθοῖο, ὅ.γυ 

τ ΤῊ 4116 ΒΟΓΙΡ ΠΤ ΆΤΩ εἵ ἐνεργείᾳ οἱ ἐνέργειο τητοτρτοϊαξαν, | 29. στοιχείου 

48. ἄνισον] ἀόριστον αὖ. [ 30. οἷς] εἰς Τ'. [ 82. τὸ ροβὶ καὶ οπι “4. ] 

ἀναγκαῖον Τ᾽ 4ὐ. συμβαίνουσι α8. } ἴοτι. ἀναγκαῖον συμβαίνειν. [ 88. ταυτὰ 

1} 84. εἰδικὸν ΑὍας5. Ι 85. τῶν μαϑηματικῶν αὖ. 

1089α 1. ταύτης τὴς αἰτίας Εὐ | ἐπιτροπῆς Τ΄ 1 3. βαδιεῖται οπι 7. Ι 

4. δαμὴ ΕἸ, δυνάμει Ἴ,, οὐδαμὴ ΑλαΥ]Π'αδο, μηδαμὴ ΔΙοχ, μἱΐο πιοάο ἐ, 

ἐῶντα Αὐᾳ. 1 5. ἴοτι. ἀνάγκην οἴπὰ (ἰδὲ. 1 εὖναι οπὰ Τ᾿. [ οὕτω} ὄντως ΕἸ. 

6. ἐστιν} ἴοντι. ἔσται. εἴ, ΟΠ 5. Ρ-. 24. Ϊ τ. ροβὲ ὃν φοπιιμὰ οἵ ροβὶ πολλα- 

χῶς «οἴου εὖ. [ 8. τὸ δ᾽ ὅτι ποσόν οτὰ (αὐ. ] 9. ποῖα εοηϊ., ποῖον ἐαδβεῖ. 

ΟΥ ΟἹ»5..1..1..} 10. μὴ οἷα (αὖι 1 ρμοϑὲ πάϑη Ἰμιουνοραμπαϊ δἰσηιπν οἵ 11. ροϑὶ 

ἅπαντα οοἴοη εὖ. [ 11. δὴ οπι αὖ. [ ἢ ἅπαντα (ὐδία8, ἡ πάντα 19 οἱ ἴοτι. 

ΑΙοχ, ἅπαντα οπιῖδδο ἢ οὗ. [11.12. καὶ τὸ τοσόνδε οπὶ αὖ. 



ΜΝ 2. 1089. 207 

τὸ τοσόνδε καὶ τἄλλα ὅσα ὅν τι σημαίνει; ἀλλ᾽ ἄτοπον, 
μᾶλλον δὲ ἀδύνατον, τὸ μίαν φύσιν τινὰ γενομένην αἰτίαν 
εἶναι τοῦ τοῦ ὄντος τὸ μὲν τόδε εἶναι, τὸ δὲ τοιόνδε, τὸ δὲ 
τοσόνδε, τὸ δὲ πᾶ. ἔπειτα ἐκ ποίου μὴ ὄντος χαὶ ὄντος τὰ 1 

ὄντα; πολλαχῶς γὰρ καὶ τὸ μὴ ὄν, ἐπειδὴ χαὶ τὸ ὄν" χαὶ 
τὸ μὲν μὴ ἄνϑρωπον σημαίνει τὸ μὴ εἶναι τοδί, τὸ δὲ μὴ 

εὐθὺ τὸ μὴ εἶναι τοιονδί, τὸ δὲ μὴ τρίπηχυ τὸ μὴ εἶναι 
τοσονδί. ἐχ ποίου οὖν ὄντος καὶ μὴ ὄντος πολλὰ τὰ ὀντα; 
βούλεται μὲν δὴ τὸ ψεῦδος χαὶ ταύτην τὴν φύσιν λέγει 30 

τὸ ὁχ ὃν, ἐξ ὃ χαὶ τῷ ὄντος πολλὰ τὰ ὄντα. διὸ χαὶ ἐλέ- 
οϑῦγετο ὅτι δεῖ ψιεῦδός τι ὑποϑέσϑαι, ὥσπερ καὶ οἱ γεωμέτραι 

τὸ ποδιαίαν εἶναι τὴν μὴ ποδιαίαν. ἀδύνατον δὲ ταῦϑ' ὅτως 
ἔχειν. ὄτε γὰρ οἱ γεωμέτραι ψεῦδος ὀϑὲν ὑποτίϑενται (ὁ γὰρ 
ἐν τῷ συλλογισμῷ ἡ πρότασις), ὅτ᾽ ἐκ τῇ ὅτω μὴ ὄντος τὼ 35 
ὄντα γίγνεται ὀδὲ φϑείρεται" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ μὲν κατὰ τὰς 
πτώσεις μὴ ὃν ἰσαχῶς ταῖς χατηγορίαις λέγεται, παρὰ τὅτο 
δὲ τὸ ὡς ψεῦδος λέγεται μὴ ὃν καὶ τὸ κατὰ δύναμιν, ἐκ’ 

τότϑ ἡ γένεσίς ἐξιν, ἐκ τὸ μὴ ἀνϑροώπϑο δυνάμει δὲ ἀνϑρώπϑ 
ἄνθρωπος, χαὶ ἐκ τοῦ μὴ λευχϑ δυνάμει δὲ λευχϑ λευχόν, 30 
ὁμοίως ἐάν τε ἕν τι γίγνηται ἐάν τὲ πολλά. φαίνεται δὲ 
ἡ ζήτησις πῶς πολλὰ τὸ ὃν τὸ χατὰ τὰς ὁσίας λεγόμενον" 
ἀριϑμοὶ γὰρ χαὶ μήκη χαὶ σώματα τὰ γεννώμενα ἐστιν. 
ἄτοπον δὴ τὸ ὅπως μὲν πολλὰ τὸ ὃν τὸ τί ἐστι ζητῆσαι, 

πῶς δὲ ἢ ποιὰ ἢ ποσά, μή. οὐ γὰρ δὴ ἡ δυὰς ἡ ἀόριςος 35 
αἰτία ἐδὲ τὸ μέγα χαὶ τὸ μιχρὸν τῇ δύο λευκὰ ἢ πολλὰ 
εἶναι χρώματα ἢ χυμὲς ἢ σχήματα" ἀριϑιοὶ γὰρ ἂν καὶ 1089 
ταῦτα ἤσαν καὶ μονάδες. ἀλλὰ μὴν εἴ γε ταῦτ᾽ ἐπῆλθον, 
εἶδον ἂν τὸ αἴτιον χαὶ τὸ ἐν ἐχείνοις" τὸ γὰρ αὐτὸ καὶ τὸ 
ἀνάλογον αἴτιον. αὕτη γὰρ ἡ παρέχβασις αἰτία καὶ τᾶ τὸ 

12. τὸ οἷὰ 78. [ ἀλλα (αὖ. [ ὃν οοηϊ., ἕν ἑαβεῦ, οτὰ ΕἸ. οἴ. ΟΒ5. Ρ. 26. 

Ροβὲ σημαένει ρμαποίαπα εὖ. [ 14. τοῦ τοῦ] τοῦ Τ', καὶ τούτου καὶ ὄντος 

εἶναι τοῦ Αδς, χαὶ τούτου χαὶ ὄντος εἶναι αὐτοῦ α8, οἔ ἤιιιῖιι8. οι 8. οἴ 

δἰμβάσηι δπ8 ἡ. εἶναι τόδε αἰδ1Ὁ. } τοιόνδε οτα 4. [ 15. ἐκ τοῦ ποίου 
Οὐ.} τ. ἴοτιι. ἄνθρωπος. 20. λέγει 5εγῖρδι ς. ΑἸοχ, λέγειν ἐαβοῦ. [.22. δὴ 

αὖ, οτὰ Ε:. Ι καὶ οπι αὖ. [. 28. τὸ] τὴν Τ΄ [ 25. λογισμῶ αὖ. 1 38. τὸ ὡς] 

τόδε ὡς α8. ] ἀπο μὴ αΔὰ τὸ αβεῦ, οἵα Τ' ΔΙοχ. [31. τὸ οαὰ 'αθαβ. ] 

38. τὰ οἵα 7. [ 34. δὴ τὸ 16, δὲ χαὶ αὖ. [ἐστι] ἐπι αὖ. | 36. αἰτία] 

οὐσία αὖ. 

10890 5. καὶ οἱκ αὖ. [ ἐπῆλθεν Εἰ. ] 3. τὸ ἀπε ἀνάλογον οπὶ ΑΙοχ, 

4. τὸ τὸ Εἰ, τοῦτο Εὖ. 
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ἀντιχείμενον ζητῶντας τῷ ὄντι χαὶ τῷ ἑνί, ἐξ ὃ χαὶ τότων 
τὰ ὄντα, τὸ πρός τι χαὶ τὸ ἄνισον ὑποϑεῖναι, ὃ ὃτ᾽ ἐναντίον 
ὄτ᾽ ἀπόφασις ἐχείνων, μία τε φύσις τῶν ὄντων ὥσπερ καὶ 

τὸ τί χαὶ τὸ ποιόν. χαὶ ζητεῖν ἔδει χαὶ τὅτο, πῶς πολλὰ 
τὰ πρός τι ἀλλ᾽ οὐχ ἕν. νῦν δὲ πῶς μὲν πολλαὶ μονάδες 

παρὰ τὸ πρῶτον ἕν ζητεῖται, πῶς δὲ πολλὰ ἄνισα παρὰ 
τὸ ἄνισον ὀχέτι. χαίτοι χρῶνται χαὶ λέγδσι μέγα μιχρόν, 
πολὺ ὀλίγον, ἐξ ὧν οἱ ἀριϑμοί, μακρὸν βραχύ, ἐξ ὧν τὸ 
μῆκος, πλατὺ στενόν, ἐξ ὧν τὸ ἐπίπεδον, βαϑὺ ταπεινόν, 

ἐξ ὧν οἱ ὄγχοι" χαὶ ἔτι δὴ πλείω εἴδη λέγουσι τῷ πρός τι.596 

τὅτοις δὴ τί αἴτιον τῇ πολλὰ εἶναι; ἀνάγκη μὲν ὄν, ὥσπερ 
λέγομεν, ὑποϑεῖναι τὸ δυνάμει ὃν ἑχάξῳ" τὅτο δὲ προσα- 
περήνατο ὁ ταῦτα λέγων, τί τὸ δυνάμει τόδε χαὶ οὐσία, 

μὴ ὃν δὲ χαϑ' αὑτό, ὅτι τὸ πρός τι, ὥσπερ εἰ εἶπε τὸ ποιόν, 
ὃ ὅτε δυνάμει ἐςὶ τὸ ἕν ἢ τὸ ὄν, ὅτε ἀπόφασις τῇ ἑνὸς ὀδὲ 

τοῦ ὄντος, ἀλλ᾽ ἕν τι τῶν ὄντων" πολύ τε μᾶλλον, ὥσπερ 

ἐλέχϑη, εἰ ἐζήτει τὸ πῶς πολλὰ τὰ ὄντα, μὴ τὰ ἐν τῇ αὐτῇ 
κατηγορίᾳ ζητεῖν, πῶς πολλαὶ ὀσίαι ἢ πολλὰ ποιά, ἀλλὰ 

πῶς πολλὰ τὰ ὄντα" τὰ μὲν γὰρ ἐσίαι, τὰ δὲ πάϑη, τὰ 

δὲ πρός τι. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων κατηγοριῶν ἔχει τινὰ 
χαὶ ἄλλην ἐπίξασιν πῶς πολλά: διὰ γὰρ τὸ μὴ χωριξὰ 
εἶναι τῷ τὸ ὑποκχείμενον πολλὰ γίγνεσϑαι καὶ εἶναι ποιά 
τὲ πολλὰ εἶναι χαὶ ποσά. καίτοι δεῖ γέ τινα εἶναι ὕλην 
ἑκάστῳ γένει" πλὴν χωριστὴν ἀδύνατον τῶν ὀσιῶν. ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τῶν τόδε τι ἔχει τινὰ λόγον, πῶς πολλὰ τὸ τόδε τι, 
δἰ μη τι ἔξαι χαὶ τόδε τι καὶ φύσις τις τοιαύτη. αὕτη δέ 

ἐςξιν ἐκεῖϑεν μᾶλλον ἡ ἀπορία, πῶς πολλαὶ ἐνεργείᾳ ὁσίαν 
ἀλλ᾽ ὁ μία. ἀλλὰ μὴν καὶ εἰ μὴ ταὐτόν ἐςξι τὸ τόδε χαὶ 
τὸ ποσόν, ὁ λέγεται πῶς καὶ διὰ τί πολλὰ τὰ ὄντα, ἀλλὰ 

πῶς ποσὰ πολλά. ὁ γὰρ ἀριϑμὸς πᾶς ποσόν τι σημαίνει" 

καὶ ἡ μονάς, εἰ μὴ μέτρον, ὅτι τὸ χατὰ τὸ ποσὸν ἀδιαί- 

5. ζητοῦντα ΕΙ.] 9. τὰ] τὸ Ὁ. ] 1τ0.11. παρὰ τὸ ἄνισον οτὰ ὃ. [ 14. ὃγ- 

κοι" ἔτι δὲ εἴδη πλείω λέγουσι Τ', ὄγκοι" καὶ ἔτι εἰ εἴδη πλείω λέγουσι α8. ] 

16. δυνάπενον ἑκάστω «1Ὁ. } 11. «ἰ --- οὐσία] φιοά αἰϊφιϊά μοίϊομίῖα 5ὲξ 
6.18, Πούσηιο δι δέαμία ἃ. [ οὐσία 5ειῖρϑδὶ οαπὰ ΔΙοχ, οὐσίᾳ ἀϑοὺ. 1 18. εἰ 

οὰ αὖ, [ 19. οὐδὲ εοπὶ. ὃ, οὔτε εοάϊες5. [ 20. κάλλιον ἴουνι. ΑΙοχ. [.21. 

ἐλέχϑη] εἰ ἐλέχϑη καὶ αι 1 ἐζήτει τὸ αὖ, ἐζήτει ΤΑ δϊας, ἐζητεῖτο οὗ." 

τῇ ὁπὰ αὖ, 1] 46. τῷ τὸ] τό τι Τ. [ 81. οὖσαι Ἐ). [. 32. οὐ οα αἷὐἨ | εἰ 

καὶ (10, 5 δε ντῦ, ον ἶ 1... 34. πῶς] πῶς καὶ διὰ τί 48. } ὃ γὰρ -- 

τ0906 1. πῶς πολλώ ομι 7... [ 85. τὸ ροβδὶ χατὰ οπι ἤ7. 
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ρετον. εἰ μὲν ὧν ἕτερον τὸ ποσὸν χαὶ τὸ τί ἐςιν, ὁ λέγεται 
τὸ τί ἐςιν ἐκ τίνος οὐδὲ πῶς πολλά" εἰ δὲ ταὐτό, πολλὰς 1090α 

ὑπομένει ὁ λέγων ἐναντιώσεις. ἐπιςήσεις δ᾽ ἄν τις τὴν σχέ- 

ψν καὶ περὶ τῶν ἀριϑμῶν πόϑεν δεῖ λαβεῖν τὴν πίστιν ὡς 
φϑτεὶσίν. τῷ μὲν γὰρ ἰδέας τιϑεμένῳ παρέχονταί τιν᾽ αἰτίαν 

τοῖς οὖσιν, εἴπερ ἕχαστος τῶν ἀριϑμῶν ἰδέα τις, ἡ δ᾽ ἰδέα ὅ 

τοῖς ἄλλοις αἰτία τοῦ εἶναι ὃν δή ποτε τρόπον" ἔστω γὰρ 
ὑποχείμενον αὐτοῖς τῦτο. τῷ δὲ τὅτον μὲν τὸν τρόπον οὐκ 
οἰομένῳ διὰ τὸ τὰς ἐνόσας δυσχερείας ὁρᾶν περὶ τὰς ἰδέας, 
ὥςε διά γε ταῦτα μὴ ποιεῖν ἀριϑμούς, ποιοῦντι δὲ ἀριϑμὸν 
τὸν μαϑηματιχόν, πόϑεν τὸ χρὴ πιςεῦσαι ὡς ἔςι τοιοῦτος 10 
ἀριϑμός, καὶ τί τοῖς ἄλλοις χρήσιμος; ὀϑενὸς γὰρ ὅτε φη- 

σὶν ὁ λέγων αὐτὸν εἶναι, ἀλλ᾽ ὡς αὐτήν τινα λέγει χκαϑ' 
αὑτὴν φύσιν ὅσαν, ὅτε φαίνεται ὧν αἴτιος" τὰ γὰρ ϑεωρή- 
ματα τῶν ἀριϑμητικχῶν πάντα καὶ χατὰ τῶν αἰσϑητῶν 
ὑπάρξει, χαϑάπερ ἐλέχϑη. 15 

Υ , , σ“ Ν 9. Οἱ μὲν ὃν τιϑέμενοι τὰς ἰδέας εἶναι καὶ ἀριϑμὸς αὐτὰς - 

εἶναι, χατὰ τὴν ἔχϑεσιν ἑχάξτου παρὰ τὰ πολλὰ λαμβά- 
γειν, τὸ ἕν τι ἕχαστον πειρῶνταί γε λέγειν πῶς χαὶ διὰ τί 

ἔξινυ. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὔτε ἀναγκαῖα ὅτε δυνατὰ ταῦτα, 
ὁδὲ τὸν ἀριϑμὸν διά γε ταῦτα εἶναι. λεχτέον. οἱ δὲ Πυϑα- 30 
γόρειον διὰ τὸ ὁρᾶν πολλὰ τῶν ἀριϑμῶν πάϑη ὑπάρχοντα 
τοῖς αἰσϑητοῖς σώμασιν, εἶναι μὲν ἀριϑμοὺς ἐποίησαν τὰ 
ὄντα, ὁ χωριςξὸς δέ, ἀλλ᾽ ἐξ ἀριϑμῶν τὰ ὄντα. διὰ τί δέ; 

ὅτι τὰ πάϑη τὰ τῶν ἀριϑμῶν ἐν ἁριιονίῳᾳ ὑπάρχει χαὶ ἐν 
τῷ ἐρανῷ χαὶ ἐν πολλοῖς ἄλλοις. τοῖς δὲ τὸν μαϑηματιχὸν 30 
μόνον λέγουσιν εἶναι ἀοιϑμὸν ὁϑὲν τοιὅτον ἐνδέχεται λέγειν 
χατὰ τὰς ὑποϑέσεις, ἀλλ᾽ ὅτι ὁχ ἔσονται αὐτῶν αἱ ἐπιςῆ- 
μαι ἐλέγετο. ἡμεῖς δέ φαμεν εἶναι, καϑέπερ εἴπομεν πρό- 
τερον. χαὶ δῆλον ὅτι ὁ χεχώριξςαι τὰ μαϑηματιχά" ὁ γὰρ 

Ὡϑϑὰν κεχωρισμένων τὰ πάϑη ὑπῆρχεν ἐν τοῖς σώμασιν. οἱ 80 - 
μὲν ἐν ΠΠυϑαγόρειοι χατὰ μὲν τὸ τοιὅτον ὀϑενὶ ἔνοχοί εἰσιν" 

86. αηἴο οὐ «44 δει (8. 

1090. 1. ἔκ τινος α86. [] ταὐτό] ταῦτα α8. [ 4. γὰρ οτὰ α΄. | τιν] 

τινὲς 8. ] ὅ. ἡ] εἰ αὖ. 1 τ. αὐτοῖς ὑποχείμενον Οὗ ας. ] 8. παρὰ α8.] 

10. τὸ Τ. 1 12. ὡς οὐ Ἔξ: [14. ἀρ.}] μαϑηματικῶν ἀριϑμῶν 159 11. 

εἶναι} εἶναι τιϑέμενοι α8.} τὴν] ἴονι. τὸν οα. Ο5. ρ. 128. περὲ 48. 18. 

γε οτὰ 7 Οὔᾳ5. } χαὶ οτὰ ΕἸ. [ 19. ἔστιν} ἐστιν αϑοῦ. [ 28. τὰ] δὲ τὰ Τ. 

24. παϑητιχὰ τῶν αὖ, | ἐναρμόνια 41. [.28. ἐλέγοντο 1. 1 28. 29. κα 

πρότερον α8. ] 81. τὸ οπι (αὖ. 
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κατὰ μέντοι. τὸ ποιεῖν ἐξ ἀριϑμῶν τὰ φυσιχὰ σώματα, ἐκ 
μὴ ἐχόντων βάρος μηδὲ χουφότητα ἔχοντα χϑῳρότητα καὶ 
βάρος, ἐοίκασι περὶ ἄλλ ὀρανδ λέγειν καὶ σωμάτων ἀλλ᾽ 

80 ὁ τῶν αἰσϑητῶν. οἱ δὲ χωριςξὸν ποιᾶντες, ὅτι ἐπὶ τῶν αἰσϑη- 
τῶν οὐχ ἔσται τὰ ἀξιώματα, ἀληϑὴ δὲ τὰ λεγόμενα καὶ 
σαίνει τὴν ψυχήν, εἶναί τε ὑπολαμβάνουσι χαὶ χωριστὰ 

1090} εἶναι" ὁμοίως δὲ καὶ τὰ μεγέϑη τὰ μαϑηματιχά. δῆλον ὃν 

ὅτι χαὶ ὁ ἐναντιούμενος λόγος τἀναντία ἐρεῖ" καὶ ὃ ἄρτι 

ἠπορήϑη λυτέον τοῖς ὅτω λέγουσι, διὰ τί οὐδαμῶς ἐν τοῖς 
αἰσϑητοῖς ὑπαρχόντων τὰ πάϑη ὑπάρχει αὐτῶν ἐν τοῖς αἱ- 

5 σϑητοῖς. εἰσὶ δέ τινὲς οἱ ἐκ τοῦ πέρατα εἶναι καὶ ἔσχατα 

τὴν ςιγμὴν μὲν γραμμῆς, ταύτην δ᾽ ἐπιπέδου, τᾶτο δὲ τῇ 
ςερεῦ, οἴονται εἶναι ἀνάγχην τοιαύτας φύσεις εἶναι. δεῖ δὴ 
χαὶ τῦτον ὁρᾶν τὸν λόγον, μὴ λίαν ἢ μαλαχός. οὔτε γὰρ 
ὀσίαι εἰσὶ τὰ ἔσχατα ἀλλὰ μᾶλλον πάντα ταῦτα πέρατα, 

10 ἐπεὶ χαὶ τῆς βαδίσεως χαὶ ὅλως χινήσεώς ἐστί τι πέρας. 

τοῦτ᾽ οὖν ἔςται τόδε τι χαὶ ὁσία τις. ἀλλ᾽ ἄτοπον. οὐ μὴν 

ἀλλὰ εἰ χαὶ εἰσί, τῶνδε τῶν αἰσϑητῶν ἔσονται πάντα᾽ ἐπὶ 

τότων γὰρ ὁ λόγος εἴρηχεν. διὰ τί ἐν χωριςὰ ἔξαι; ἔτι δὲ 
ἐπιζητήσειεν ἄν τις μὴ λίαν εὐχερὴς ὧν περὶ μὲν τοῦ ἀρι- 

15 ϑμ8 παντὸς χαὶ τῶν μαϑηματικῶν τὸ μηϑὲν συμβθάλλεσϑαι 
ἀλλήλοις τὰ πρότερα τοῖς ὕςξερον᾽ μὴ ὄντος γὰρ τῇ ἀριϑμ8 
ὀϑὲν ἧττον τὰ μεγέϑη ἔξαι τοῖς τὰ μαϑηματιχὰ μόνον εἶναι 
φαμένοις, χαὶ τούτων μὴ ὄντων ἡ ψυχὴ χαὶ τὰ σώματα 
τὰ αἰσϑητά. ἐκ ἔοιχε δ᾽ ἡ φύσις ἐπεισοδιώδης ὅσα ἐκ τῶν 399 

20 φαινομένων, ὥσπερ μοχϑηρὰ τραγῳδία. τοῖς δὲ τὰς ἰδέας 

τιϑεμένοις τοῦτο μὲν ἐχφεύγει" ποιοῦσι γὰρ τὰ μεγέϑη ἐκ 
τῆς ὕλης καὶ ἀριϑμοῦ, ἐκ μὲν τῆς δυάδος τὰ μήκη, ἐκ 

τριάδος δ᾽ ἴσως τὰ ἐπίπεδα, ἐκ δὲ τῆς τετράδος τὰ στερεὰ 

ἢ) χαὶ ἐξ ἄλλων ἀριϑμῶν" διαφέρει γὰρ ὀϑέν. ἀλλὰ ταῦτά 
95. γε πότερον ἰδέαι ἔσονται, ἢ τίς ὁ τρύπος αὐτῶν, καὶ τί συμ- 

38. μηδὲ] οὐδὲ ΕΠ, 1. 3τὸ. τι ΟΡ. 1 χωριστὰ] ἴοτι. χωριστὸν. 

1090} 1. τὰ μεγέϑη οπι Τ'. [ τῶν μαϑηματικῶν. καὶ δῆλον α8.} 8. λύε- 

ται Τ λα Ρῖας. ΤΕ εἶναι ον 1, [.:6. τὴν μὲν στ. 48. [ μὲν οτὰ αὐ19. | 

τοῦ οἵα (αὐ1". } τ. ἀνάγκη Τα.} 9. ταῦτα πάντα Τ᾽ 4δα5. } 10. τι οπα Τ' 

11. ἐστὲ ΕΤία5.} τόδε τι καὶ οπι αὖ, [ τε οπχὰ α8. [ 12. τῶνδε --- πάντα] 

βοηβεδιϊα 8.6 οἠιηΐα γα ἃ. 1 18. ἔσται] ἐστιν» Εἰ ΑἸοχ. [ 14. ζητήσειεν 

ΤιΊ μὲν οὖν τοῦ ΤΊθας. ἘΠῚ ὑστέροις αἱ. Ι 1τ: τὰ Ροϑβὶ τοῖς οτὰ 7. [ 18. 

τούτων] τῶν Τ. | 20. μοχϑηρᾷ τραγῳδίᾳ α.} 22. 28. ἐζ. τῆς τριάδος ἾΩΙ 

25. πρότερον 10. τίς οσχα 7. [ τόπος 48. 
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βάλλονται τοῖς ἐσιν; ὀϑὲν γάρ, ὥσπερ ὁὀδὲ τὰ μαϑηματιχά, 
δὲ ταῦτα συμβάλλεται. ἀλλὰ μὴν ὁδ᾽ ὑπάρχει. γε κατ᾽ 
αὐτῶν ὀϑὲν ϑεώρημα, ἐὰν μή τις βέληται κινεῖν τὰ μαϑη- 

ματιχὰ χαὶ ποιεῖν. ἰδίας τινὰς δόξας. ἔστι δ᾽ ὁ χαλεπὸν 

ὁποιασὃν ὑποϑέσεις λαμβάνοντας μακροποιεῖν καὶ συνείρειν. 30 
ὅτοι μὲν ὃν ταύτῃ προσγλιχόμενοι ταῖς ἰδέαις τὰ μαϑημα- 
τιχὰ διαμαρτάνουσιν" οἱ δὲ πρῶτοι δύο τοὺς ἀριϑμὲς ποιή- 
σαντὲς, τόν τὲ τῶν εἰδῶν χαὶ τὸν μαϑηματικὸν ἄλλον, 
ὁδαμῶς ὅτ᾽ εἰρήκασιν τ᾽ ἔχοιεν ἂν εἰπεῖν πῶς χαὶ ἐχ τίνος 

ἔξαι ὁ μαϑηματιχός. ποιδσι γὰρ αὐτὸν μεταξὺ τῷ εἰδητικξ 8 
χαὶ τῇ αἰσϑητθ. εἰ μὲν γὰρ ἐχ τῷ μεγάλου καὶ μιχρϑ, ὁ 

αὐτὸς ἐχείνῳ ἔξαι τῷ τῶν ἰδεῶν, ἐξ ἄλλου δέ τινος μιχρ 

καὶ μεγάλου" τὰ γὰρ μεγέϑη ποιξῖ. εἰ δ᾽ ἕτερόν τι ἐρεῖ, 1091 α 
πλείω τὰ ςοιχεῖα ἐρεῖ" καὶ εἰ ἕν τι ἑκατέρου ἡ ἀρχή, κοι- 
ψόν τι ἐπὶ τούτων ἕἔςται τὸ ἕν. ζητητέον τὸ πῶς χαὶ ταῦτα 

πολλὰ τὸ ἕν, χαὶ ἅμα τὸν ἀριϑμὸν γενέσϑαι ἄλλως ἢ ἐξ 
ἑγὸς καὶ δυάδος ἀορίξου ἀδύνατον κατ᾽ ἐκεῖνον, πάντα δὴ ὕ 

ταῦτα ἄλογα, χαὶ μάχεται χαὶ αὐτὰ ἑαυτοῖς χαὶ τοῖς 
εὐλόγοις, καὶ ἔοιχεν ἐν αὐτοῖς εἶναι ὁ Σιμωνίδου μαχρὸς 

ϑοολόγος " γίγνεται γὰρ ὁ μαχρὸς λόγος ὥσπερ ὁ τῶν δόλων, 
ὅταν μηϑὲν ὑγιὲς λέγωσιν. φαίνεται δὲ καὶ αὐτὰ τὰ ςοι- 
χεῖα τὸ μέγα χαὶ τὸ μικρὸν βοᾶν ὡς ἑλχόμενα᾽ ὁ δύνα- 10 
ται γὰρ ὁδαμῶς γεννῆσαι τὸν ἀριϑμὸν ἀλλ᾽ ἢ τὸν ἀφ᾽ ἑνὸς 
διπλασιαζόμενον. ἄτοπον δὲ καὶ γένεσιν ποιεῖν ἀϊδίων ὃν- 

των, μᾶλλον δ᾽ ἕν τι τῶν ἀδυνάτων. οἱ μὲν ἂν Πυϑαχγό- 
θξιοι πότερον ὁ ποιϑσιν ἢ ποιᾶσι γένεσιν ὀϑὲν δεῖ διστάζειν" 
φανξρῶς γὰρ λέγουσιν ὡς τ ἑνὸς συςαϑέντος, εἴτ᾽ ἐξ ἐπι- 1 

26. οὐδὲ οτὰ (ὐὖ. 21.238. κατ΄ αὐτῶν] τούτων Εἰ 5. 80. μακρὸν ποί- 

εἴν ΕἸ. 1 81. προσγλισχόμενοι α. 838. ἰδεῶν ΕἸ. τῶν αὐ. [ μαϑηματικῶν 

Α56 61". 1 ἐοπαπια πὸπ οὐτὰ δεὺ ροβὲ μαϑηματικὸν, 564. μοϑὲ ἄλλον ροπϑη- 

ἄσππι ἄοοιμι Ζ6]]ου μαι. ϑιπα, Ρ. 239, 1. 38. 84. ἄλλον οὐδαμῶς οτὰ 422, ἀλ-- 

λον οτὰ ὦ, οὐδαμῶς οι Κὶ. [ 35. μαϑηματιχὸς κατ᾽ ἐκεῖνον. ποιοῦσι Τ' 1 εἰ-- 

δικοῦ Αδα5. ] 36. ὁ --- 31. μικροῦ οἵὰ 7. [ 86. καὶ τοῦ μικροῦ 48. 81. 

ἐχείνος (ἰδ Ὁ, ᾿ εἰδὼν (19. 

1091. 1. ἀϊδιϊποιο Ρμοβὲ μεγάλου εἰ ρατγέϊουϊα γὼρ νἱάἀοηΐαν. ομαοἦδλο 

ἐαπὰ ΑΙοχ εἰ ὁ. [ 2. ἐρεῖ οὐχ αὖ, [ ἑκατέρα Τ΄ [ 3. τε] αἵ ὃ, οἴὰ α8. 4. τὸ] 

τὰ 4510, χαὶ αὐ. 

αὐτὰ οὐ ΑΙοχ. [ 8. γίγνεται --- λόγος οι ΤΑ ὐ. 9. αὐτῷ αὐ. } τ΄. ἡ αϑ.} 

12. διπλασιαζόμενος αὐ]. | γένεσιν] τὸ γένεσιν ΓΤ, (οτι. τοῖο. [:κ.3: οἱ] 

εἰ α.} 14. πότερον ποιοῦσω! ἢ οὐ ποιοῦσι 1. τὴν γένεσιν αἰ 10.} 15. λέ- 

γίνεσϑαι α8.} 5.6. ταῦτα δὴ πάντα ΑΙεχ. [ 6. καὸὲ ἀηῖο 

γουσέ τωῦὲς ὡς 1. 
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πέδων εἴτ᾽ ἐξ χροιᾶς εἴτ᾽ ἐκ σπέρματος εἴτ᾽ ἐξ ὧν ἀπορὅσιν 
εἰπεῖν, εὐθὺς τὸ ἔγγιξα τοῦ ἀπείρου ὅτι εἴλκετο καὶ ἐπε- 

ραίνετο ὑπὸ τῇ πέρατος. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ κοσμοποιθσι καὶ φυ- 
σικῶς βούλονται λέγειν, δίχαιον αὐτοὺς ἐξετάζειν τι περὶ 

7 Υ - - ᾽ τ γ, λ . - 

30 φύσεως, ἐκ δὲ τῆς νῦν ἀφεῖναι μεϑόδου" τὰς γαρ ἐν τοῖς 

4 

“Ὁ 

". 2 - -Ὁ ) ͵ “ Ν - ) -" » ΄ 

ἀκινήτοις ζητϑμεν ἀρχάς, ὥςε καὶ τῶν ἀριϑμῶν τῶν τοιδ- 
τῶν ἐπισχεπτέον τὴν γένεσιν. 

- Ἅ - ΄ Σ - ᾿ - 

18 μὲν ὃν περιττῇ γένεσιν ἔ φασιν, ὡς δῆλον ὅτι τ 
Σ ΄ λ ᾿ - 

ἀρτίου σης γενέσεως" τὸν δ᾽ ἄρτιον πρῶτον ἐξ ἀνίσων τινὲς 
7 - ΄ τ δον Ὁ. , 

χατασχευάζοσι τῇ μεγάλθ χαὶ μιχρῇ ἰσασϑέντων. ἀνάγκη 
“ “ ᾽ ΄ - “,ΆΪ - 

οὖν πρότερον ὑπάρχειν τὴν ἀνισότητα αὐτοῖς τ ἰσασϑῆναι. 
εἰ δ᾽ ἀεὶ ἦσαν ἰσασμένα, ὁκ ἂν ἦσαν ἄνισα πρότερον" τοῦ 
γὰρ ἀεὶ ὃχ ἔςξι πρότερον ὀϑέν. ὥςε φανερὸν ὅτι ὁ τὸ ϑεω- 
ρῆσαι ἕνεχεν ποιῶσι τὴν γένεσιν τῶν ἀριϑμῶν. ἔχει δ᾽ ἀπο- 

Ν ) , τ " λ ᾿ 

80 ρίαν χαὶ εὐπορήσαντι ἐπιτίμησιν, πῶς ἔχει πρὸς τὸ ἀγαϑὸν 

90 

1091ὺ 

.: 

Χ - Ν ς 2 , ΄ χαὶ τὸ καλὸν τὰ ςοιχεῖα καὶ αἱ ἀρχαί, ἀπορίαν μὲν ταύ- 
΄ , τ ,ὔ , . ᾿ 

τὴν πότερόν ἐστί τι ἐκείνων οἷον βουλόμεϑα λέγειν αὐτὸ τὸ 
ΗΝ ᾿ " ϑιυν,..51 2 { - ᾿ 

ἀγαϑὸν χαὶ τὸ ἄριστον, ἢ 8, ἀλλ᾽ ὑστερογενῆ. παρὰ μὲν 
-μ ᾿ « τ - σω ᾿ Ἀὖ 7 

γὰρ τῶν ϑεολόγων ἔοιχεν ὁμολογεῖσθαι τῶν νῦν τισίν, οἱ ὃ 
᾿ ΄ - -Ὁ 2 ΄ . ᾿ 

φασιν, ἀλλα προελθϑούσης τῆς τῶν ὀντωῶν φύσεως χαὶ τὸ 
Ὕ Χ , - - 

ἀγαϑὸν χαὶ τὸ καλὸν ἐμφαίνεσθαι. τῦτο δὲ ποιδσιν εὐλα-ϑ801 
ι ΄ ἉᾺ , - Δ 

βούμενοι ἀληϑινὴν δυσχέρειαν, ἢ συμβαίνει τοῖς λέγουσιν, 
. ᾿ "ὴ ΄ " ς ΄ Σ λ ᾿ - 

ὥσπερ ἔνιοι, τὸ ἕν ἀρχήν. ἔςξι δ᾽ ἡ δυσχέρεια ὁ διὰ τὸ τῇ 
᾽ - Ν “ ᾽ 7 « ς ΄ » κ᾿ ; ᾿ ᾿ Ν 

ἀρχῇ τὸ εὖ ἀποδιδόναι ὡς ὑπάρχον, ἀλλὰ διὰ τὸ τὸ ν 
“ ᾽ ᾿ - Ν λ ᾽ ν - 7 

ἀρχὴν χαὶ ἀρχὴν ὡς ςοιχεῖον καὶ τὸν ἀφιϑμὸν ἐκ τὸ ἑνός. 
οἱ δὲ ποιηταὶ οἱ ἀρχαῖοι ταύτῃ ὁμοίως, ἡ βασιλεύειν καὶ 

᾽ κ᾿ » ν - ΄ὔ κι ᾽ ᾿ Ἷ 

ἄρχειν φασὶν οὐ τοὺς πρώτους, οἷον νύχτα χαὶ οὐρανὸν ἢ 
΄, ΕΝ ῃ , ᾽ ᾿ ᾿ 

χάος ἢ ὠκεανόν, ἀλλὰ τὸν Δία. οὐ μὴν ἀλλὰ τούτοις 
᾿, Α λ 7] ,ὔ Ἁ " - "ῇ , 

μὲν διὰ τὸ μεταβάλλειν τὸς ἄρχοντας τῶν ὄντων συμβαί- 

ψὲι τοιαῦτα λέγειν, ἐπεὶ οἵ γε μεμιγμένοι αὐτῶν χαὶ τῷ 

10 

᾿ - “ , "3 ’ ν φ ᾿ 

μὴ μυϑικῶς ἅπαντα λέγειν, οἷον (βερεχύδης καὶ ἕτεροί τινες, 
᾿ - - ) ΄ ν . κ᾿ - 

τὸ γεννῆσαν πρῶτον ἄριςον τιϑέασι, χαὶ οἱ δῆάγοι, καὶ τῶν 

19. δίκαιον οτὰ (αὖ οἱ τς 10. τι] τὰ τς 10, τοὺς ΑἸ]οχ. [. 28. φασιν εἷὖ- 

γαν ὡς αὐΠὺ. 1} 24. οὐσία Τ΄ὸ 1 πρῶτον οἱ 26. πρότερον οτὰ (αὖ εἱ το 1Ὁ.] 

28. οὐ οπι (αὖ, | 80. ἐπιστήμησιν ΕἸ. | πρὸς] χατὰ (19. | Ως ἀόριστον 

αὐ1ῦ. 1 34. γὰρ οπι 8. | εἰ Τ' 
1091 1. τῇ] ἐν αὖ, 1 2. εὖ] ἕν ΕἸΤαδ. [.4. ἡ] οἱ ΕδαΡ10, 1 βασι- 

λεῦον ΕΠ. ] 5. οὐ οπι Εὖ, [.6. ροβὶ ἢ «4 καὶ ἐα8. [ τὸν οτὰ αὖ. [ 1. τῶν 

οντῶν οτὐὰ (8. 8. γε οπὶ 7΄. [ καὶ ἴονε. οππτοπάπτα. [ 8. 9. τῷ μὴ] τῶν 

αὐ, τὸ μὴ α8. [ 9. ἅπαντα] πάντα Πὐ10, ταῦτα α5. 
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ὑξέρων δὲ σοφῶν, οἷον ᾿Εμπεδοχλῆς τε καὶ ᾿Αναξαγόρας, 
ὁ μὲν τὴν φιλίαν στοιχεῖον, ὁ δὲ τὸν νοῦν ἀρχὴν ποιήσας. 
τῶν δὲ τὰς ἀκινήτους οὐσίας εἶναι λεγόντων οἱ μέν φασιν 

αὐτὸ τὸ ἕν τὸ ἀγαϑὸν αὐτὸ εἶναι" ὁσίαν μέντοι τὸ ἕν αὐτῇ 
ᾧοντο εἶναι μάλιξα. ἡ μὲν οὖν ἀπορία αὕτη, ποτέρως δεῖ 18 
λέγειν. ϑαυμαςὸν δ᾽ εἰ τῷ πρώτῳ καὶ ἀϊδίῳ καὶ αὐταρ- 
χεστάτῳ τοῦτ᾽ αὐτὸ πρῶτον οὐχ ὡς ἀγαϑὸν ὑπάρχει τὸ 
αὔταρχες χαὶ ἡ σωτηρία. ἀλλὰ μὴν ὁ δι’ ἄλλο τι ἄφϑαρ- 
τον ἢ διότι εὖ ἔχει, δ᾽ αὔταρκες. ὥςε τὸ μὲν φάναι τὴν 
ἀρχὴν τοιαύτην εἶναι εὔλογον ἀληϑὲς εἶναι. τὸ μέντοι ταύ- 20 
τὴν εἶναι τὸ ἕν, ἢ εἰ μὴ τοῦτο, στοιχεῖόν τὲ καὶ στοιχεῖον 
ἀριϑμῶν, ἀδύνατον" συμβαίνει γὰρ πολλὴ δυσχέρεια, ἣν 
ἔνιοι φεύγοντες ἀπειρήχασιν, οἱ τὸ ἕν μὲν ὁμολογϑντες ἀρ- 
χὴν εἶναι πρώτην καὶ ςοιχεῖον, τῇ ἀριϑμδ δὲ τὸ μαϑημα- 
τικοῦ. ἅπασαι γὰρ αἱ μονάδες γίγνονται ὅπερ ἀγαϑόν τι, 2 

ϑο)χαὶ πολλή τις εὐπορία ἀγαϑῶν. ἔτι εἰ τὰ εἴδη ἀριϑμοί, τὰ 

εἴδη πάντα ὅπερ ἀγαϑόν. ἀλλὰ μὴν ὅτε βόλεται τιϑέτω 
τις εἶναι ἰδέας" εἰ μὲν γὰρ τῶν ἀγαϑῶν μόνον, ὄχ ἔσονται 
οὐσίαι αἱ ἰδέαι" εἰ δὲ καὶ τῶν ὀσιῶν, πάντα τὰ ζῷα χαὶ 
τὰ φυτὰ ἀγαϑὰ χαὶ τὰ μετέχοντα. ταῦτά τε δὴ συμβαί- 30 
ψει ἄτοπα, χαὶ τὸ ἐναντίον ςοιχεῖον, εἴτε πλῆϑος ὃν εἴτε τὸ 
ἄνισον χαὶ μέγα καὶ μιχρόν, τὸ χαχὸν αὐτό. διόπερ ὁ μὲν 
ἔφευγε τὸ ἀγαϑὸν προσάπτειν τῷ ἑνὶ ὡς ἀναγκαῖον ὄν, ἐπει- 
δὴ ἐξ ἐναντίων ἡ γένεσις, τὸ χαχὸν τὴν τῇ πλήϑους φύσιν 
εἶναι" οἱ δὲ λέγουσι τὸ ἄνισον τὴν τῇ χαχοῦ φύσιν. συμ- 30 
βαίνει δὴ πάντα τὰ ὄντα μετέχειν τῇ χαχᾶ ἔξω ἑνὸς αὐτῷ 
τῇ ἑνός, χαὶ μᾶλλον ἀχράτου μετέχειν τὲς ἀριϑμοὺς ἢ τὰ 
μεγέϑη, χαὶ τὸ χαχὸν τοῦ ἀγαϑοῦ χώραν εἶναι, καὶ μετέ- 1092 
χειν χαὶ ὀρέγεσϑαι τοῦ φϑαρτιχοῦ: φϑαρτικὸν γὰρ τοῦ 
ἐναντίου τὸ ἐναντίον. χαὶ εἰ ὥσπερ ἐλέγομεν ὅτι ἡ ὕλη 

11. ὕστερον Εἰ, ἑτέρων αὖ. 1] 12. τὴν οτα αὖ. [ 13. εἶναι ὁτὰ Τ' ΑΙεχ 

ἴα8. [ οἱ μέν καλ.} Ζ611ὸν ῬΙαι. ϑιειά. μ. 211 αἰτουιιτη. ἐπα ποῖα! τποπιθγιτη, 

4ιυοά ἃ νευθὶς οἱ δὲ οτάϊαϊιν, Δ44] τες. [.21. εὖναι τὰ 7᾽. [ 21. 22. γε καὶ 

στοιχείων ἀριϑιμόν Οὐ 10. ] “3. μὲν οτὰ αὖ. [. 26. ἀπορία Ταϑβ. } εἰ οτὰ “Ὁ. ] 

28. μόνων (ἰδ, [ “9. αἱ οὐσίαι ἰδέαι α58. οὐσίαι οτὰ (δ εἰ τε 16. ] αἱ 

οτὰ Τ΄ [ 80. τὲ οἵὰ αὖ. 831. ἄτοπα] πάντα Εὖ. 32. καὶ μέγα] εἴτε 

μέγα αὖ εἰ το 15. }] 38. ἀναγκαῖον] ἐναντίον α8. [ ὡς ἀναγκαῖον ὃν ὁ. 

αὖ.} ἐπειδὴ --- 85. εἶναι οτὰ Οὐ 16. 38. 34. ἐπειδὴ] ἐπεὶ δ᾽ 6. 1 35. εἶναι 
- φύσιν οτὰ Τ'. 

1092 α 1. εἶναι] ὅν Τ'] 2.8. τὸ ἐναντίον τοῦ ἐναντίου Θ΄. 8. ὅτι οτὰ 7. 

Ατιβίοι, τηοίαριι. εἄ. Βομῖ ΥοἹ. 1. 18 ᾿Ξ 
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ἐστὶ τὸ δυνάμει ἕχαστον, οἷον πυρὸς τοῦ ἐνεργείᾳ τὸ δυ- 
5 νάμει πῦρ, τὸ χαχὸν ἔξαι αὐτὸ τὸ δυνάμει ἀγαϑόν. ταῦτα 
δὴ πάντα συμβαίνει, τὸ μὲν ὅτι ἀρχὴν πᾶσαν στοιχεῖον 
ποιϑσι, τὸ δ᾽ ὅτι τἀναντία ἀρχάς, τὸ δ᾽ ὅτι τὸ ὃν ἀρχήν, τὸ 

δ᾽ ὅτι τὲς ἀοιϑμὸς τὰς πρώτας ὁσίας χαὶ χωριςξὰς καὶ εἴδη. 

ὅ Εἰ οὖν χαὶ τὸ μὴ τιϑέναι τὸ ἀγαϑὸν ἐν ταῖς ἀρχαῖς 
10 χαὶ τὸ τιϑέναι ὅτως ἀδύνατον, δῆλον ὅτι αἱ ἀρχαὶ ἐκ ὀρϑῶς 

ἀποδίδονται δὲ αἱ πρῶται οὐσίαι. οὐχ ὀρϑῶς δ᾽ ὑπολαμ- 
βάνει οὐδ᾽ εἴ τις παρειχάζει τὰς τοῦ ὅλου ἀρχὰς τῇ τῶν 
ζῴων καὶ φυτῶν, ὅτι ἐξ ἀορίξων ἀτελῶν δὲ ἀεὶ τὰ τελϑειό- 

τερα, διὸ χαὶ ἐπὶ τῶν πρώτων ὕτως ἔχειν φησίν, ὥςξε μηδὲ 
15 ὧν τι εἶναι τὸ ἕν αὐτό. εἰσὶ γὰρ καὶ ἐνταῦϑα τέλειαν αἱ 

ἀρχαὶ ἐξ ὧν ταῦτα" ἄνϑρωπος γὰρ ἄνθρωπον γεννᾷ, χαὶϑ808 
οὐχ ἔτι τὸ σπέρμα πρῶτον. ἄτοπον δὲ χαὶ τὸ τόπον ἅμα 

τοῖς ςερεοῖς [καὶ] τοῖς μαϑηματικχοῖς ποιῆσαι (ὁ μὲν γὰρ τό- 

πος τῶν χαϑ' ἕχαςον ἴδιος, διὸ χωριξὰ τόπῳ, τὰ δὲ μα- 

90 ϑηματιχὰ ὁ π8), καὶ τὸ εἰπεῖν μὲν ὅτι ποῦ ἔξαι, τέ δέ ἐςιν 

ὁ τόπος, μή. ἔδει δὲ τοὺς λέγοντας ἐχ ςοιχείων εἶναι τὰ 
ὄντα χαὶ τῶν ὄντων τὰ πρῶτα τοὺς ἀριϑμούς, διελομένους 
πῶς ἄλλο ἐξ ἄλλου ἐξίν, οὕτω λέγειν τίνα τρόπον ὁ ἀρι- 
ϑμός ἐστιν ἐκ τῶν ἀρχῶν. πότερον μίξει; ἀλλ᾽ οὔτε πᾶν 

Ὡὅ μιχτόν, τό τὲ γιγνόμενον ἕτερον, οὐχ ἔσται τε χωριστὸν τὸ 
ἕν δ᾽ ἑτέρα φύσις, οἱ δὲ βόλονται. ἀλλὰ συνϑέσει, ὥσπερ 
συλλαβήν; ἀλλὰ ϑέσιν τε ἀνάγκη ὑπάρχειν, χαὶ χωρὶς ὃ 
γοῶν νοήσει τὸ ἕν χαὶ τὸ πλῆϑος. τοῦτ᾽ οὖν ἔξαι ὁ ἀριϑμός, 

μονὰς χαὶ πλῆϑος, ἢ τὸ ἕν χαὶ ἄνισον. χαὶ ἐπεὶ τὸ ἐχ τι- 

80 γῶν εἶναι ἔξει μὲν ὡς ἐνυπαρχόντων ἔςι δὲ ὡς οὔ, ποτέρως 

ὁ ἀριϑμός; οὕτως γὰρ ὡς ἐνυπαρχόντων οὐχ ἔστιν ἀλλ᾽ ἢ 
ὧν γένεσίς ἐξιν. ἀλλ᾽ ὡς ἀπὸ σπέρματος; ἀλλ᾽ οὐχ οἷόν 

τε τοῦ ἀδιαιρέτου τι ἀπελϑεῖν. ἀλλ᾽ ὡς ἐκ τοῦ ἐναντίβ μὴ 
ὑπομένοντος; ἀλλ᾽ ὅσα οὕτως ἐςί, χαὶ ἐξ ἄλλο τινός ἐςιν 

8. χωριστὰ 10. 9. κὴ μετιέναι αὐ. ] 11. αἵ οπι Εἰ. 1 δ᾽ οτὰ (αὖ. [ 11.12.Ψ 

ὑπολαμβάνει οὐδ᾽ οτὰ Εὖ, 12. τῇ] τι ΕἸ. 1 13. ἀτελῶν οτὰ 8. 14. φα- 

σίν ἐα86 εἰ ἴοτι. ΑἸοχ, νι ἀθιιι ργαοίουοπάστιι. [0 15. γὰρ] δὲ α8.} αἵ οαι Τ' 

16. ταῦτα αὐτά" ἀἄνϑρωπος 19. | ἀνϑρωπον οἵὰ (ὗ, 11. χαὶ τὸν τό- 

πον Εἰ. 1 18. καὶ οαν Τ᾽41Ὁ ΑἸοχ ἐᾷ8 οἱ ἴονι. ὅδ γγυ: [ 19. ἕκαστα ὧν. αἴδιος 

ΤῸ] 20. τί] τὸ 7. [ 21. ροβϑὲ μὴ «44 ἀτοπὸν ἐ5. 1 25. οὐκ ἔσται τε] οὐκ 

ἔσται, οὔτε 6, τε οπι 8. 26. οἱ δὲ] οὐδὲ ἐα8. [ 21. τε τὰ Εἰ. 28. ἔσται 

οὖν Αδα5.. ] ὃ οτι Τα. 1 38. ἀδιαίρετον Τ᾿ Αδᾳ8. 1 τι ροϑὶ τὲ ΔἸοχ. [ 84. 

ἔστιν οτὰ 1. 
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ὑπομένοντος. ἐπεὶ τοίνυν τὸ ἕν ὁ μὲν τῷ πλήϑει ὡς ἐναντίον 30 
τίϑησιν, ὁ δὲ τῷ ἀνίσῳ, ὡς ἴσῳ τῷ ἑνὶ χρώμενος, ὡς ἐξ 10920 

ἐναντίων εἴη ἄν ὁ ἀριϑμός. ἔςιν ἄρα τι ἕτερον ἐξ οὗ ὑπο- 
μένοντος χαὶ ϑατέρε ἐςὶν ἢ γέγονεν. ἔτι τί δή ποτε τὰ μὲν 
ἄλλ᾽ ὅσα ἐξ ἐναντίων ἢ οἷς ἐςὶν ἐναντία φϑείρεται, κἂν ἐκ 
παντὸς ἢ, ὁ δὲ ἀριϑμὸς οὔ; περὶ τούτϑ γὰρ οὐϑὲν λέγεται. ὅ 
καίτοι καὶ ἐνυπάρχον χαὶ μὴ ἐνυπάρχον φϑείρει τὸ ἐναντίον, 

ϑρφοἷον τὸ γνεῖχος τὸ μῖγμα. καίτοι γε οὐκ ἔδει" οὐ γὰρ ἐκείνῳ 
γε ἐναντίον. οὐϑὲν δὲ διώρισται οὐδὲ ὁποτέρως οἱ ἀριϑμοὶ 
αἴτιοι τῶν οὐσιῶν χαὶ τοῦ εἶναι, πότερον ὡς ὅροι, οἷον αἱ 

ςιγμαὶ τῶν μεγεθῶν, χαὶ ὡς Εὔρυτος ἔταττε τίς ἀριϑμὸς 10 
τίνος, οἷον ὁδὲ μὲν ἀνθρώπου, ὁδὶ δὲ ἵππου, ὥσπερ οἱ τοὺς 

ἀριϑμὸς ἄγοντες εἰς τὰ σχήματα τρίγωνον καὶ τετράγωνον, 
οὕτως ἀφομοιῶν τοῖς ψήφοις τὰς μορφὰς τῶν φυτῶν" ἢ 

ὅτι [ὁ] λόγος ἡ συμφωνία ἀριϑμῶν, ὁμοίως δὲ καὶ ἄνϑρωπος 
χαὶ τῶν ἄλλων ἕχαστον; τὰ δὲ δὴ πάϑη πῶς ἀριϑμοί, τὸ 15 

λευχὸν χαὶ γλυχὺ χαὶ τὸ ϑερμόν; ὅτι δὲ οὐχ οἱ ἀριϑμοὶ" 
οὐσίαι ἐδὲ τῆς μορφῆς αἴτιοι, δῆλον" ὁ γὰρ λόγος ἡ ἐσία, 
ὁ δ᾽ ἀριϑμὸς ὕλη. οἷον σαρχὸς ἢ ὀστοῦ ἀριϑμὸς ἡ οὐσία 
οὕτω" τρία πυρός, γῆς δὲ δύο" καὶ ἀεὶ ὁ ἀριϑμὸς ὃς ἄν ἢ 
τινῶν ἐςίν, 1 πύρινος 1ὴ γήϊνος ἢ μοναδικός. ἀλλ᾽ ἡ οὐσία 30 
τὸ τοσόνδ᾽ εἶναι πρὸς τοσόνδε χατὰ τὴν μῖξιν" τὅτο δ᾽ ὀκέτι 
ἀριϑμὸς ἀλλὰ λόγος μίξεως ἀριϑμῶν σωματικῶν ἢ ὁποιων- 
οὔν. οὔτε οὖν τῷ ποιῆδαι αἴτιος ὁ ἀριϑμός, οὔτε ὅλως ὁ 
ἀριϑμὸς οὔτε ὁ μοναδιχός, οὔτε ὕλη οὔτε λόγος χαὶ εἶδος 
τῶν πραγμάτων. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ὡς τὸ οὗ ἕνεχα. ὩὉ 

θ. ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις χαὶ τί τὸ εὖ ἐστὲ τὸ ἀπὸ τῶν 

1092} 2. ἐναντίου (δῦ. 1] ἂν εἴη α8. ἔστιν] ἴοτι. ἔσται. [4. οἵοις Τ',] 

ἐναντία ὑπάρχον αὖ. | χἂν --- 6. φϑείρει οτὰ αὖ. ] 6. καὶ μὴ ἐνυπάρχον 

τὴ Εἰ. ] φϑείρεται 1. τ. καίτοι γε Τ᾿ 45 Ρ10 ΑἸεχ, καίτοι ἀαβοῦ. } ἐκείνῳ 

Αὐαλθ ΑἸεχ ἐ, ἐκεῖνο αϑβοῦ. Ι 9. αἴτιον 19. | πρότερον 10, | ὅρος Εἰ, σω-- 

ροί Τί, οἱ δροι (αὐ. ] οἶνος Τ. [ αἱ οπι Τ' Αδᾳ8. 1 10. μεγεθῶν] γραμμῶν 

ἴοτε. ΑἸοχ ὅυν. [10.11. τις ἀριϑμός τινος 480. [ 18. ἀφ᾽ ὁμοίων 15. ἀφο- 

μοιοῦνται ψ-. 48, ἀφομοιοῦν ταῖς ψ. 6.} ἀφορμὰς 48. 14. ὃ οτηϊοπάτιπα 

6586 ἀοςυϊ ΟΡ 5. Ρ. 26 544. ἢ 5ουῖρϑὶ οὕπτα ΑἸοχ, ἡ αϑοὺ, οἱ ἡ. ἀρ.] τῶν ἀρ. 
ς ΑἸοχ. 1 καὶ] καὶ ὡς Τ' χαὶ ὃ α΄. 15. καὶ οπι (αὖ. [ 16. τὸ οτι Τα. 

11. ουσία ΕΠΤ'. ] ἡ οταὰ Τα. 18. ἡ] ἡ δ᾽ ΕΤ', ἢ α8, οτα ΑἸοχ. [18. 19. ροϑβὲ 

οὐσία ραπεῖο, Ροβὲ οὕτω ποη ἄϊδι οὖ, οἵ. ΑἸΙεχ Ρ. 806, 35. [ 19. ὃς] ὡς 7'] 

21. πρὸς τὸ τοσόνδε Ταβ. 1 οὐκ ἔστιν ΕΠαδα8, ἄοα 8αη6 ποῖ 68ὲ ἴ. 1 23. 

κίξεων ΟἸδ1δ. 1 2) οτα Τ' [ 28. τοῦ Τ' ΑΙοχ. [. 28. 24. οὔτε ὅλως ὃ ἀριϑμὸς 
οἵὰ 7, ὃ οἵὰ (δα. Ι 24. ὃ] εἰ Τ'. 
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ἀριϑμῶν τῷ ἐν ἀριϑμῷ εἶναι τὴν μῖξιν, 1) ἐν εὐλογίστῳ ἢ 
ἐν περιττῷ. νυνὶ γὰρ οὐϑὲν ὑγιεινότερον τρὶς τρία ἂν ἢ τὸ 
μδλίκχρατον χεχραμένον, ἀλλὰ μᾶλλον ὠφελήσειεν ἂν ἐν 

80 οὐϑενὶ λόγῳ ὃν ἱδαρὲς δὲ ἢ ἐν ἀριϑιμῷ ἄχρατον ὄν. ἔτι οἱ 
λόγοι ἐν προσϑέσει ἀριϑμῶν εἰσὶν οἱ τῶν μίξεων, οὐχ ἐν 
ἀριϑμοῖς, οἷον τρία πρὸς δύο, ἀλλ᾽ οὐ τρὶς δύο. τὸ γὰρ 
αὐτὸ δεῖ γένος εἶναι ἐν ταῖς πολλαπλασιώσεσιν. ὥστε δεῖϑυδ 

μετρεῖσθαι τῷ τὲ «( τὸν ςοῖχον ἐφ᾽ ὃ 4181 χαὶ τῷ 4 τὸν 
8ὅ ΔΕΖ: ὥςε τῷ αὐτῷ πάντα. οὐχοῦν ἔξαι πυρὸς ΒΕΙΓΖ, 

1098α χαὶ ὕδατος ἀριϑμὸς δὶς τρία. εἰ δ᾽ ἀνάγκη πάντα ἀριϑμ 
χοιγωνεῖν, ἀνάγκη πολλὰ συμβαίνειν τὰ αὐτά, χαὶ ἀριϑμὸν 
τὸν αὐτὸν τῷδε καὶ ἄλλῳ. ἄρ᾽ οὖν τοῦτ᾽ αἴτιον χαὶ διὰ 
τοῦτό ἐςι τὸ πρᾶγμα, ἢ ἄδηλον; οἷον ἔςι τις τῶν τοῦ ἡλίϑ 

ὅ φορῶν ἀριϑμός, καὶ πάλιν τῶν τῆς σελήνης, καὶ τῶν ζῴων 
γὲ ἑχάςϑ τοῦ βίβ χαὶ ἡλικίας" τί οὖν χωλύει ἐνίθς μὲν τό- 
των τετραγώνους εἶναν ἐνίους δὲ χύβους, καὶ ἴσους τοὺς 

δὲ διπλασίας; οὐϑὲν γὰρ κωλύει, ἀλλ᾽ ἀνάγχη ἐν τούτοις 
στρέφεσϑαι, εἰ ἀριϑμοῦ πάντα ἐχοινώνει, ἐνεδέχετό τε τὰ 

10 διαφέροντα ὑπὸ τὸν αὐτὸν ἀριϑμὸν πίπτειν. ὥς᾽ εἴ τισιν ὁ 
αὐτὸς ἀριϑμὸς συμβεβήχει, ταὐτὰ ἂν ἣν ἀλλήλοις ἐχεῖνα 
τὸ αὐτὸ εἶδος ἀριϑμοῦ ἔχοντα, οἷον ἥλιος χαὶ σελήνη τὰ 
αὐτά. ἀλλὰ διὰ τί αἴτια ταῦτα; ἑπτὰ μὲν φωνήεντα, 
ἑπτὰ δὲ χορδαὶ ἢ ἁρμονίαι, ἑπτὰ δὲ αἱ πλειάδες, ἐν ἑπτὰ 

15 δὲ ὀδόντας βάλλει, ἔνιά γε, ἔνια δ᾽ οὔ" ἑπτὰ δὲ οἱ ἐπὶ 

Θήβας. ἄρ᾽ οὖν ὅτι τοιοσδὶ ὁ ἀριϑμὸς πέφυχεν, διὰ τοῦτο 
ἢ ἐχεῖνοι ἐγένοντο ἑπτὰ 1) ἡ πλειὰς ἑπτὰ ἀςέρων ἐςίν; ἢ 
οἱ μὲν διὰ τὰς πύλας ἢ ἄλλην τινὰ αἰτίαν, τὴν δὲ ἡμεῖς 
οὕτως ἀριϑμοῦμεν, τὴν δὲ ἄρχτον γε δώδεχα, οἱ δὲ πλείδς. 

30 ἐπεὶ χαὶ τὸ ΞΨΨΖ συμφωνίας φασὶν εἶναι, καὶ ὅτι ἐκεῖναι 

τρεῖς, καὶ ταῦτα τρία. ὅτι δὲ μυρία ὧν εἴη τοιαῦτα, οὐϑὲν 

21. τῷ 5ουΐρδὶ οὔπὰ ΑἸεχ, τὸ αβοὺ. [ εὐλογίστῳ ἡ Εἰ. 1 29. ἂν οτὰ Τ'.] 

ἐν οἵὰ α8. [ 80. δὲ οπι (αὖ. [31.32. ἐν τοῖς ἀριϑμοῖς Τάα8. [ 38. πολλα-- 

πλασιάσεσιν (ἰδ 1᾽ ΑἸεχ, ἴοττ. σθοῖο [δ᾽ εἰ ΤΊ, οπι αὖ. 34. τῷ ] τό αἰδ]ό. ] 

τὸ στοιχεῖον α8. [ ἐφ᾽ οὗ οπι α΄. [ τῶν 4ΕΖαϑ. | 35. ΔΕ οτὰ αὖ. 
1093α 6. τ. μὲν τούτων οτὰ (ἰδ. [ 10. αὐτὸν ροϑῖ ἀριϑιιὸν Τί, οτὰ (αὐ. | 

τις ΤΟ [1ἰ. ταῦτα Τ᾽ Αδαῤα. 12. οἷον --- 18. αὐτά οπὰ (αὐ 1. 18. ἑπτὰ] 

τὰ ἑπτὰ Εὖ, ] τ4. ἡ ἁρμονία ἘΠΕ, 1 τ5. ἔνιά γε, οπι ΕἸ. [ 16. ὅτε οτὰ 

Τ. ἱ τοιόσδ αὖ. [ πέφυκεν οτὰ αὐ]. [ 18. ἢ δι ἀλλην αὖ. 1 ροβὶ αἰτέαν 
ἸῃΙΘΥΤΟΡ ΠΑ οἰρττιπα μα πὶ ἔβα. [ τὴν] εἰ α8.} 19. Ροβὶ ἀριϑμοῦμεν 5ἰριπῖιπ 

Ἰηιογτορα μα μιαροὶ ὁ. [ 20. συμφωνίαν 1. [ 21. 22. πόηιο ομγαὲ ἢ. 
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μέλει" τῷ γὰρ Γ καὶ Ῥ εἴη ἂν ὃν σημεῖον. εἰ δ᾽ ὅτι διπλά- 
σιον τῶν ἄλλων ἕχαςον, ἄλλο δ᾽ οὔ (αἴτιον δ᾽ ὅτι τριῶν 

ϑοοὄόντων τόπων ἕν ἐφ᾽ ἑχάς8 ἐπιφέρεται τὸ σίγμαν), διὰ τὅτο 
τρία μόνον ἐστίν, ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι αἱ συμφωνίαι τρεῖς, ἐπεὶ 25 
πλείος γὲ αἱ συμφωνίαι" ἐνταῦϑα δ᾽ ὀκέτι δύναται. ὅμοιοι 
δὴ) καὶ οὗτοι τοῖς ἀρχαίοις 'Θμηριχοῖς, οἱ μικρὰς ὁμοιότη- 
τας ὁρῶσι, μεγάλας δὲ παρορῶσιν. λέγουσι δέ τινὲς ὅτι 
πολλὰ τοιαῦτα, οἷον αἴ τε μέσαι ἡ μὲν ἐννέα ἡ δὲ ὀκτώ, 
χαὶ τὸ ἔπος δεχαεπτά, ἰσάριϑμον τούτοις" βαίνεται δ᾽ ἐν 30 
μὲν τῷ δεξιῷ ἐννέα συλλαβαῖς, ἐν δὲ τῷ ἀριστερῷ ὀχτώ. 1098 
χαὶ ὅτι ἴσον τὸ διάξφημα ἔν τε τοῖς γράμμασιν ἀπὸ τοῦ Αἴ 
πρὸς τὸ 2, χαὶ ἀπὸ τοῦ βόμβυχος ἐπὶ τὴν ὀξυτάτην νεά- 
τὴν ἐν αὐλοῖς, ἧς ὁ ἀριϑμὸς ἴσος τῇ οἰλομελείῳ τῇ ὀρανδ. 
ὁρᾶν δὲ δεῖ μὴ τοιαῦτα οὐϑεὶς ἄν ἀπορήσειεν οὔτε λέγξιν ὅ 
οὔϑ᾽ εὑρίσχειν ἐν τοῖς ἀϊδίοις, ἐπεὶ χαὶ ἐν τοῖς φϑαρτοῖς. 
ἀλλ᾽ αἱ ἐν τοῖς ἀριϑμοῖς φύσεις αἱ ἐπαινούμεναι καὶ τὰ 

τούτοις ἐναντία καὶ ὅλως τὰ ἐν τοῖς μαϑήμασιν, ὡς μὲν 

λέγουσί τινὲς καὶ αἴτια ποιοῦσι τῆς φύσεως, ἔοιχεν οὑτωσί 

γε σχοπουμένοις διαφεύγειν" κατ᾽ οὐϑένα γὰρ τρόπον τῶν 10 
διωρισμένων περὶ τὰς ἀρχὰς ὀϑὲν αὐτῶν αἴτιόν ἐςξιν. ἐκεῖνο 
μέντοι ποιοῦσι φανερὸν ὅτι τὸ εὖ ὑπάρχει χαὶ τῆς συστοι- 
χίας ἐςὶ τῆς τοῦ χαλοῦ τὸ περιττόν, τὸ εὐϑύ, τὸ ἴσον, αἱ 

δυνάμεις ἐνίων ἀριϑμῶν" ἅμα γὰρ ὧραι καὶ ἀριϑμὸς τοιοσδί" 
χαὶ τἄλλα δὴ ὅσα. συνάγουσιν ἐκ τῶν μαϑηματικῶν ϑεω- 1 
ρημάτων πάντα ταύτην ἔχει τὴν δύναμιν. διὸ χαὶ ἔοιχε 
συμπτώμασιν" ἔστε γὰρ συμβεβηκότα μέν, ἀλλ᾽ οἰχεῖα 
ἀλλήλοις πάντα, ἕν δὲ τῷ ἀνάλογον" ἐν ἑχάστῃ γὰρ τοῦ 
ὄντος κατηγορίᾳ ἐςὶ τὸ ἀνάλογον, ὡς εὐθὺ ἐν μήκχει, ὅτως 

ϑ0γὲν πλάτει τὸ ὁμαλὸν ἴσως, ἐν ἀριϑμῷ τὸ περιττόν, ἐν δὲ 2 
χρόῳ τὸ λευχόν. ἔτι οὐχ οἱ ἐν τοῖς εἴδεσιν ἀριϑμοὶ αἴτιοι 

22. μέλλει Εἰ. ] τῷ ΕἸ Αδίας, τὸ 8᾽. 1.24. ἀφ᾽ Τ΄ 1] τὸ αὖ ΑἸεχ εἐ γ0 

(5, τῷ Ταβοὺ. 25. δ9᾽ Αἴας. ]. 28. ὅτι] ἴοτι. ἔτι. [ 29. ἡ δὲ] οἱ δὲ Τ. 

1099 1. συλλαβάς Τί συλλαβαί ΕΘό. ] ἃ. πράγμασιν Εἰ. 1 5. .2} β 

αὐ10.} 4. ἰσότης ΕΤ Αδῖα5. 1] ὁλομελίᾳῳ α5. [] τοῦ] τε τοῦ Εἰ. ] 5. δεῖ] δὴ 

ἘΣ, δεῖ δὴ Τ΄ ] οὐϑεὶς γὰρ ἂν ἴα8. ] 1. φύσεις ὡς αἱ αὶ [ 9.10. οὕτω οἵγε 

Το} το. σκοπούμενοι ΤΙΡ. ] διαφεύγει Τὰ. ] 11. ἕν “6, οὐϑὲν --- 18. ἴσον 

οἵά, Τ᾿ χα]. ἐκεῖνο] ὡς 415 ΑἸοχὲ 45, οτί. τοοῖθ, οὐὰ Εἰ. [ 12.ὄ εὖ] ὃν ΑἸοχ. } καὶ 

οἱ συστοιχίας οτὰ Εἰ. [ 12. 18. συστοιχείας α. 18. ἐστὶ] ταύτης ἐστὶ (δ 1).]} 

ἰσάριϑιίον Εἰ, ἰσάπις ἴσον αἰ ΑἸοχ. [ αἱ] καὶ Τ᾽, καὶ αἱ αὐθς. 1 τ4. τοι- 

ὁσὸε Τ.} 15. δ᾽ Τ΄ ] 18. τῷ ΕΠ’ ΔΙοχ οἱ ἔοσε ὁ, τὸ αϑοῦ. “1. χροία ΤΑ. 

Αὐἴβε. τηοΐαριι. οἀ. Βοηῖϊί Υ οἱ. 1. 19 
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τῶν ἁρμονιῶν χαὶ τῶν τοιούτων" διαφέρουσι γὰρ ἐχεῖνοι 
ἀλλήλων οἱ ἴσοι εἴδει, χαὶ γὰρ αἱ μονάδες" ὥστε διά γε 
ταῦτα εἴδη οὐ ποιητέον. τὰ μὲν οὖν συμβαίνοντα ταῦτά 

η5 τὲ χἂν ἔτι πλείω συναχϑείη. ἔοιχε δὲ τεχμήριον εἶναι τὸ 
πολλὰ χαχοπαϑεῖν περὶ τὴν γένεσιν αὐτῶν χαὶ μηϑένα τρό- 
πον δύνασϑαι συνεῖραι τοῦ μὴ χωριςὼ εἶναι τὰ μαϑημα- 
τικὰ τῶν αἰσϑητῶν, ὡς ἔνιοι λέγουσι, μηδὲ "ταύτας εἶναι 

τὰς ἀρχάς. 

22. ἁρμονιῶν 5οτῖρϑι οὔση Αἰθχ, ἁρμονιχῶν ἰοῦ, ἀριϑμῶν «5. 1 22. 28. 

ἀλλήλων ἐκεῖνοι (10. 23. διὰ οτὰ Εἰ. [ 24. ταυτὼ ΕἸ. } 25. συναχϑὴ Τ΄ 

26. 21. τόπον 7, λλοιπὸν Εἰ. [ 21. συϊδεῖν ΕἸ. 

ΤΥΡΙ5 ἘΧΘΟΠΙΡρθισ ἀ. ὟΥ. ΞΟΗΑΡΕ ΒΕΠΟΙΙΝΕΝΘΙΒ. 



ΔΕΙΒΤΟΤΕΙΠΙΒ 

ΜΕΤΑΡΗΥΒΙΟΑ 

ΚΕΘΟΘΟΝΟΥΙΤ ΕΤ ἘΝΑΚΝΕΑΥΙΤ 

ἩΒΉΜΑΝΝΥΝ ΒΟΝΙῚΙΤΖ 
ΡΗΙΙ. Ὦ. ΑΥΜΝ. 5ΤΕΤΤΙΝ. ῬΡΕΟΕ. 

ΡΑΝΝ ΡΟΜΝΤΕΝΙΟΙ 

ΒΟΝΝΑΝ 
Α'". πΑ ΠΟΥ 5 

ΜΟΌΟΟΘΌΧΙΙΧ 



Ε ἤν ΩΝ ἍΝ ΕΥΒΡΗΧΑΝ ἀδῖνενν τὰ ἐῶν, ἁ νος ᾿ ὑνβὸ ͵ " φκ 
πὴ; ἀλλόλον ἠκέδκωι ΓΞ ΟΆῚ] ἀν. διῶ τοῦ ἘΠῚ ὡς Ἴαος ὙΣ 

ΤῚ κω πάθην Ἶ ΤῸΝ ἊΝ 1) αὐτάκα ἈΠ} Ν 

, Ὧν ἢ, ϑέμὴς ᾿ἩΑΜΆΛΤΉ ῬΗ, 
ον, τὸ ᾿ βδιξσννν, ἀμφ βνγν»ν ὐν. | " τ 

τα ΝτΙποα, ΓΤ 
τ μΡΝς ἐΐοπα υττατοα “παΥ, “« ἅπαν ᾿ 

ὑρρο ̓ Αϑυυσοκόνες 

ἔχον. προ ηυ αν Αὔμες Ἰνπωνηρα μωρὰ 



(ϑυων ΓΔΙΟΠΘΩΙ 5θουξι5. 51πὶ ἴῃ Ἰπ οΓρ γί η 15. Μθίαρῃν- 

5᾽ 615. Ασιβίοίθ!β, ποὴ οδέ {πο τυ} {15 ΘΧρομᾶπι; ᾿πέοιργδ- 

ἰ5 Θπίπι οἰἤεῖο τί. ἀΠΠρ οπίθι οἱ τϑ!!οῖοβθ Γπποίιιβ γ] ἀθγθῦ, 

δδπΠι ΠᾶΠῚ ΤΩ ΒΟΥ ρ51 ἰΙθσθπ,. Ἰίαααθ αἰ Που!αίθβ, ἐμιᾶθ-: 

ΘΠ 16. νοὶ 5 Πρ 5. ἴῃ γ ΓΡῚ5. νοὶ ἴῃ οοπίθχίι βθηϊθηί- 

ΓαπῚ ἰΘοίογ ΠῚ ἱπιρ 6 απ, ΠῸΠΟΔΠῚ 5016 Π5 ῬΓΔΘίθ 151, 866 

νῈ] βοίνθγο βία, βϑαοαέιβ συ Ιββίπηιπι ἀποθπη ᾿ρϑαπι Αὐ]- 

βίοίθ θη, γ ὶ 51 ΠῸΠ ἹΘΓΘῚ ΘΧΡ]ΙΟᾶΓ6 ΡΟ556 ἸΠΡΘΠΙ6. ὈΓΟ- 

ἴδ β 5118. Β1Π|: ΠΠΤΆΥΙΟΤ απ. σα ρα ααδ6 νἹἀθθαηίιγ ἀθργαναία 

6556, ἘΠῚ ῬγΟ ΡΠ] 6 πὴ μά θΘθᾶπιὶ ΘΠ ΘΠ ἀΔί ΟΠ θη 5] ΠΟΥ 

δα ΒΙδίογ!απιὶ ἀυΐθπι ΡΠ] ΟΞΟΡ δ {86 ρου πθηΐ, θα ΠῸΒ 

ἰδηίαπι Αἰ σ], (αδίθμπιιβ᾽ δ Θχρ]!!οαπάα ᾿ρβὰ σοῦρὰ Ατὶβίο- 

(615. ΟΡα5. δϑβϑί, πθὸ ἀθηίεμιθ πηθιπὶ 46 μἰδο 5 Αὐϊβίοίο- 

ἰεἰβ θυδ]οίτπι. Ἰπίθυροβιι, πἰδὶ ὉΔῚ ἱπίθγργθίδί 5. Ὁδ115. οἱ 



ΙΥ 

γαΐϊο ΓΘΟΌΙΓΟΓΘ. νι ἀθγοίαν. ἕλυα αυ] θη) ἰηἰοΡργοίδη 1 ἴῃ 

ΟΡΘΓὰ απδηΐαπι (π1π ΔΗ Π((]5βίπιο ΔΘΑ ρ ἢ γβιοόσγιπι Ἰηΐον- 

ΡΓΘΙ ΑΙοχαπμάγο, ἔππὶ 115. 46] 6 8πι να ἀΟΟΕΙΒΒΙ 15, (αἱ πὸ- 

βίγα δϑίαίθ 46 γθϑ 0} 415. οὐ Ῥγοιηου θη 15 βία 115 Ασιβίο- 

[616]5. πιθυπθυιπί, βγαμαϊδῖο, ΤΥοπαοίοηνεγσὶο, Ἡαϊίπῖο, 

Ζεοίϊονο, ϑροηφοίϊο, ᾿Κγιβοίο, ΠοηθγῸ αἰ5, ρτορο αυδο- 

θοὲ ᾿παϊπ8 ΘΟΠΠΙΘ ΠΑ ραρίηᾶ ἰθ5015 δ; ἃ ΠῚ5 ὙἹΡῚΒ 

4πᾶ6 γϑγ οἵ βῈ 60 χροβιία νυ ἀθθαπ), Θὰ ποθὴ Ριΐαν! 

τἰοταπ ἦα 6556, 564 ᾿ἰθοίογοβ {Ππ|Ὶ τ πη {66 δαί παρα. Εἱ 

Τγοηναοἰομῥεγὶλ ααϊάδιη ἃς ἢ αὐξοὶλ ΘΟμηπηθηίδτῖοβ, Π105 

ἀ6 Πρν 1 Αὐϊβίοίθ  οῖβ. βου ρβουαμί, 1 πὰ] Π] Θχθρία ροδιυὴ 

δα ᾿πϊίδηάτπη, αὖ πιππ| ἀββθοιίαβ 6556. τῖϊῃὶ] Ὑἱάθαγ, 

51. δ ΔΙ ᾶπι ΘΟΓιμ. ΒΙΠΠΠΠ π᾿ 6 πὶ ΔΘΟ ΒΒ Ι586. ἹΠῸΊΘΘΡ, --τ- 

Ιπάϊοθ μθο δορὶ αὖ οἵ νϑγβθογιμ Του 6. Θομϑρθαίμμῃ οἱ 

{υᾶϑ᾽ ΒΡ Ιθιπρηΐμπι (ἀθ ἀαηὶ ΘΟμΠμ πη ίαυ ἰδοίογοϑ. μὰ- 

Βδγθηΐ; (μιθπν ἴῃ ᾿πΠοθ πὶ ἀπ86. δἰηΐ τϑοὶριθηάα, απὰ8 οχ- 

οἰυαοηάα, αυπιην ΒΔ ρ ββίπηθ Δ Ίρίθαπι 510 ᾿αἀἸοίπαι, τραἸαὶ 

Ἰποθηϑίδπεδθ Βα ΙΓ 6 ΤΘΡΓΘΠΘὨΒΙ ΘΠ), {πᾶπιὶ ἰο ̓Θηίϊαπὶ πδαϊ 

ἄδοββθ. Ῥοβίθειγθμι δαΐθη ἢ τ} Α΄ ραγίθιν, πποπίδπι αἰ βῸ 

ἴῃ. Μοίαρμγβίοα οϑί ἰγαπααία, εὖ ἴῃ Ἰπἰουρνθίαίοπθ, ἰἰὰ 

ΘΕΙΔ πη. 1η. Ἰπ 06. ῬΓΔΘίθυ ΠΉΙ8]. 

Νοῖ, ᾿πυΠ]!6πὶ ἰοῦ θ᾽ μᾶπο πηθᾶπιὶ Ορθγᾶμη [ἢ ΘΧΡΙΙΘΔΠΑ 5 

Μδιαρμ βιοῖβ ροβιίαπι, πη «αϊάθπη «παι δηίθ. ἢῸ5. αὐᾶ- 

μου Ὑ6] “αὐ Παι16. ΔΠΠΟΒ ὀοπημμηθηίατία πη ΒΟΙΡΘΓΘ ἰηδαίαθ- 



Υ 

τΘπ, ΠΟ ἰπἰατῖα ΠῊ ΠῚ νἀ θ θᾶ ΒΡΟΓΆΓΟ; ΠΘΟ6 Θηΐηι ({ι15-- 

{{ππᾶπὶ ποβίγα δοίαίθ (ΠΠΠΟἸ]ΠΠπιῸ5 ΠΟ 5 Αυιβύοίθιβ ᾿ρτὸβ οχρο- 

πΘΠΔο5 [Ξυβοθρογαί. [πη νΘΓῸ ἰπίθγθα ψἹγ ἀθοἰἸββίπημβ ἡ ἐῤ. 

ϑοἰεροφίθνεδ᾽. ταᾶσα δὲ ἀοοίγιμδθ ΟΡ δ οἵ᾽ ΤΠ. 101] ΘΙ ορδπ- 

εἰὰ ΝΙοίαρηγβῖοα Αὐιβίοίθιιβ. Ἰηἰουργοίδίτιβ οδῦ; ὰὸ δαϊίο 

ΘΟΠΙΠΊΘΠίΔΡΙΟ (815 πηθαθ΄ τοβίθί ορϑγὰθ. 8115. ῬΘΠ6Β5. ΥἱἹ- 

05 ΒΑΛΙΠΥ ἢ ΓΘΡΑΡΏΠῚ ΘΠΌΓΟΝ. δδίο ᾿παϊοῖαπη. Ηθο ἀπιπ| 

νι ἀδίαν τηϑηθηάιη 6556, ΘΟΠΒΟΡΙρίππὶ ἰᾶτη ἰϊ556, ΘΙ 

Δ ΟΒγ Θο θυ παβ ΘαΘγ ἔα, ΘΟΙΏΠΙ ΘΠ ΔΓ ΠῚ ΤΗΘΊῈΠῚ τ᾿ ΟΘΤῚ 

(υϊάθῃι αὐ Ορογὶβ ἰγδάθυθι τοἰγαοίδηβ, Ομ νυ 6 ΘΓ ΗΙ Θοπη- 

τη ΠἐΔΡ Θὰ5 ρατίθβ, (86. Ἰηίογθα θα ϊίδθ ογδηΐ (4 Πρτοβ᾽ 

4-.-.--2 εἱ Η---Ν, οἰδηῖμη πηθὰ Πρτοόσ Κὸ οἱ Ζ7 τπίορε- 

Ῥγθίδιο θχοιδα ᾿ἰὰπὶ ογαΐ, αππιπὶ αἰΐθγαπὶ ΟΠνυ ΘΘ  ΘΓΊΔῈ] 

ΘΟΠΙΠΙ ΘΠ. ρᾶγίθπι ΔΟΟΙρΡ 6 61}, ("Πρ μέθυ ΘΟΠρΆΓΑΥΙ οἵ, 

51 αυ]ὰ τπ46 Γγαοίιβ σΘρ γδπι, Γ  ΠσἼΟΒ6 βιρηοαν.. Εὖχ οοπ- 

ἸδοίατΙβ, (85 54115 τη] αβ ΟΠ νυ οθσι5. Ῥγοροβυί, ἀπ 5 

[6 }1οἸββιπηαβ. οἱ ραβάθμι θυϊἀθηΐθβ ἴῃ ΘΟ Π Δ ΠῚ} ΓΘΟΘΡΙ 

(εἴ, 14 Καὶ 12. 1θῦύ8α 11. 4 7. 1072) 2}. 4115 οὐ γο] 

ΓΘΟΙροτΘ νοὶ Ῥγόραγο ἀμθιζάγθ δχροβαῖ; (πὰ5. 516} {10 

ἸΓΔΠ511, Θὰ5. ΠῚ6 Β6ΙΘῃΐθ ΠῚ, (18 ᾿πΠρΡΓΟ ΓΘ, ΡΓαΘίρυ 1556, 

Ἰδοίογθβ ψϑ πὶ ῬγῸ οογίο παρϑαπί. δπη δυΐθπι οοῃϊθοίι- 

ΤΠ], 46 δα 4 1. 9510 ὅ 5.0 ἤποπι δάἀποίδίοηὶβ ρτορο-᾿ 

δα οβί, δδοθρίαπι γϑίθγο νἶτὸ ἀοοίββιπιο ]οαμηὲ ΠΟΥ 6- 

ἴο. ουϊ, αιοά τπη6 ἴπ δχρθι!θπ 15 ἐυροίμθίαγμπι πη μα 15 



ΥΙ 

ΡΓῸ βιὰ ἴῃ πη6 ΔΙ] ἴα δ᾽ ρα 7} (ΠΣ θη ἃ Δα Ταν], βυην- 

ΒΔ ΠῚ ἤᾶθ 60 φταίδμι. 

[ηὐθηΐο {αμην ὴ5 βέο αὐ! Δα] 4 οββοὲ Οἱ ῬῸῪ 4]}-- 

ααοί ΔΠΠῸΒ. δ ΘΧρὶ!οαμίοβ. πῸ5. ἰρτὸβ Αγιβίοίθ!θοβ. οοη- 

τυ] γί, ἐπι ῃ (αδηΐιμηι ἴῃ Υ6 πη ρΘα ΠἸ5βιπηα 4115 ν6] οχ- 

Ρϑάϊοπάϊπιπι νοὶ] γοἰγαοίαπαιμηι ΓΘ ΓΙ πι, τη! ηπηθ Πη6 ἔαρ. 

Ιψαθ (6 να] ΟΠΉΪδὶ γ6] ουγαν! αἱ οἱ σϑργομθπάδηξ δὲ 

Θμμθπάθηΐς βυδαιθ ἀθο Γπὰ πη], Ὁ} ΠΒοσμ 6. οϑῦ, ΠΡ τὶ 

ὈΒΊ ισθδηΐ, ΥῸ5 ἀοοίοβ, 6] ἴῃ ἢἰ5. ΠΕΘΥΙΒ ψΘ Βα ΌΓ, 

τοραίοβ ψθ Ἰπη. 

ΝΟΙΡΘΡθαπ ίθί ει τηθηβο ΕΘΌΓΙαΓΟ ἀηπὶ 1849. 



ΟΟΠΕΝΤΑΒΙΙΝ 

ΙΝ 

ΜΕΤΑΡΙΠΥΝΙΓΔ ΔΕΙΝΤΌΤΕΙΜΝ.. 

Αὐιϑίοι. τηθίαρ]ι. εἀ. Βομῖ Ὗο]. Π. 



ὐμθὸς ολορήηᾳ, ον ἢ ᾿ ἘΞ: δε 



ΤΝΪενωριναῖοι αἱ [ἀγαπίαν Αὐβύο 8. ΠΟΤῚ αὐχιιηι ΟἸΠ168 51ηΐ 
ΘΘΠαΪΗΐ δῃ ῬΑ ΠῚ ΒρΡΓΙΪ, αἴγαμι Θοάθιη 40 πππο γα] ρηΐαΓ 

8 8110 ΟΥαΪπ6 ἃ} Αὐ᾽βέοίθ! 6 βου ῖρίϊ βἰηῦ ἂς ἀἰβροϑι!, ἄθηϊ- 
46. πππὶ ἀπην ουβᾶμι ΘΟΙΠΡ] Θοἰδηίαι ΡΥΠπη86. ΡΒΙΠ]ΟΒΟΡ 6 1η- 
ΒΕ Π ΟΠ ἃ ἱπομοδίδιη Το] πα δῦ, οὐ ἃ σψϑίθυ 5. Αὐὶβίο- 
[6115 ΤΠ ρΡΓΘ θι15 νᾶγ]6 οϑῦ ργοαϊαμι οὐ ΓΘ ΟΘ ΠΟΥ 86 νῸ πη8]- 
ἴπιη ἃ υἱγὶβ ἀοοίβ ἀαι! δία οβϑί οἵ ἀἰβοορίαψαπι. ῬΘΟΙ]ΙΔΤ ΘΠ, 
ΟΡΘΓΆΠ, αὖ ἰδοθαμη 608 4] δ] 114 ἀρθηΐοβ σοπὶ (ΘΕ θυ πηΐ, ἴῃ 
Π15. φαδοϑίοηῖθιι5 15 016 415 ροβαθγαηΐ Ρο 8, ΘΌΠΪς, ΤΙίΖο, 

Βγδηαᾶῖβ, ΜΠΙΟΒοΙοί, Βανδίβδοι, Βυυαιηιηοιβίδαί, ἵσῖβοθ, Ε]ὰ- 

561 1). Α [5 νιγ8 ἀοοῦβ {αι τη ἴθ 6 μηδ, 4 ΘΟΌΠΟΠΘ [ἢ 

ἀϊβραίδε ομ θη γϑηΐγ ροβϑαηΐ, ΘΟΡΊ0586 5ἰηΐ οἵ αἰ νουβᾶβ [ἢ ρᾶγ- 

(65 ἀἰϊδοορίαία, ἴδῃ Ὀγου οι, “αδηΐπμη δά 1Π06}}1 Ὁ 6 Πη 405 6χ- 

Ραμ ἀοβαια ᾿ρ805 0 γῸ5 ΡΟ ηθαΐ, 486 δα νουϊαΐθῃ ρτο- 
ΧΙ 6. ΔΟΟΘάογο νἱ ἀθδηΐαν σΟΙΡ] δον. ' 

Τιξαϊαπι νυ]ρίμπμι, τὰ μετὰ τὰ φυσικά, πη ἃ} 'ρ50 6888 
Αὐὶβίοίθ 15. ΠΠ|0γ18. ᾿πβουρίπμ, 860. δϑῦ ψϑυὺὶ 5΄1η116, αὖ ΡΓΤῸ 

σογίο ΠΥ} ροβδι:. Ατιβίούθ 65. θη ααπη ἴῃ [Πγ15. ΡΠ γϑὶ- 

οἶδ βδθρ᾽5. τ βρὶοαῦ ἀἰβραίαι!οηθ5. 1185 οὖ φαδοβίηθ8. 46 
ΒΌΠΏ 15 ΤΘΙΓΕΠῚ ὈΥΙΠΟΙΡ 5 ̓ηϑ0 πη 485, απᾶ6 ΠΠ0 115. τηθίδα ρ ἢ γ 81018 

ΘΟΠΕΠοηέαγ, πα υδτ ΒῸ5 ΠΡ γο05 τῶν μετὰ τὰ φυσιχά, 564 ἀ}}1- 

1) Ῥείτας ΜΠ5οο α, ΤΥ, 9. Βιΐ ες ΒΙΡΙΠΙοΙ μεῖς ἄθυ αἰΐθα 1 τογαΐαν ἀπά 

Κυηρι. 1188. ΤΥ. ρ.1-- 42. Τὶ 46 Αὐϊϑίοίθ!5. ορόσιισα δου εἰ ἀἸσιποῖοΠ6. 

1821. Ρ. τὸ -- 118. Βγαμᾶϊς ΠεηΚβοιν. ἀον Βα]. ΑΚαα. 1834. ρΡ. 68 --- 81. 

ΜΙΆ οΙει Ἐχασαθη. οὐἰχαιο 48 ᾿οανγαρο Δ᾽ Αυϊδίοις ᾿ππι]6 ΝΙόργϑίααις. οἴο. 

1886, εἰ «8}}ν}». {τ᾽ υνΊϑϑοπβοι. Ἀνπς. 1841. Νονθν. Νο. 81 -- 85. αναῖβ- 

805 Ἐδβαὶ δι ἰὰ Μέιαρ γοῖψις ἀ᾽ Αυϊδίοίς. Τόπις 1. 1881. υυχητηθυϑίδαι 

ὕεβεν ΤὩμα]ν πη Ζιυιβατητηθημβαηρ, 6 τπθιαρμγϑιϑομοη Βἄομον. 465. Αὐϊδίοίο- 

ἰε5.. 1840. Κυίβοιο Ἐουβομβπηροη αι ἄστη ἀερίοιε ἄορ αἰτοα ῬμΠ]οβορ!ε. 1. 

1840. Ῥ- 268 --ατό. Οἰαβον 16 ΝΙείαρμυϑκ 465 Αὐϊδιοίε!θθ πᾶοῖ ομαρο- 

διίοη, [πμαἱϊν ἀπά ΝΙοιοάΘ. 1841. 
Ἅ" 
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{πὸ τῆς πρώτης φιλοσοφίας πονηῖμο 5ἰση! ποδί. οἵ. ῬΠγ8. 1 9. 

192. 34: περὶ δὲ τῆς κατὰ τὸ εἶδος ἀρχῆς, πότερον μία ἢ 
πολλαὶ χαὶ τίς ἢ τίνες εἰσί, δι’ ἀχριβείας τῆς πρώτης φιλο- 

σοφίας ἔργον ἐστὶ διορίσαι, ὥστε εἰς ἐκεῖνον τὸν χαιρὸν ἀπο- 
κείσϑω. ΤΠ 2. 194) 1{: πῶς δ᾽ ἔχει τὸ χωριστὸν χαὶ τί ἐστι, 
φιλοσοφίας τῆς πρώτης διορίσαι ἔργον. ἀὸ Οδεῖο 8. 277) 9: 

ἔτι δὲ χαὶ διὰ τῶν ἐκ τῆς πρώτης φιλοσοφίας λόγων δειχ- 

ϑείη ἄν (ἴπι. ὅτι εἷς ὁ κόσμος ἐστίν 560]. 48θα 28 --- 85). 

46 σοη. οἵ οουτυρί. 1 8. 8184 δ: τούτων δὲ περὶ μὲν τῆς ἀκι- 
νήτου ἀρχῆς τῆς ἑτέρας χαὶ προτέρας διελεῖν ἐστὶ φιλοσο- 

φίας ἔργον "). Ἐοάθιη. ρυῖμηδ. ΡΒ] βορὰ ποιμΐη6 Θᾶμ εἴ5- 
ΕἰρΠ πῃ), 46 4πὰ αἰδραξαίαν. ἴῃ ΔΘ ρ ἢν 8:615, 15. [0515 ἴῃ |1- 
θυῖ5. βἰ θη! Ποαΐδιι νυν] ἀθιηι5. Δ᾽ 1. 102θ0α 16, 24, 30. Ηδθο ᾿ρϑῖ1ι5 

Αὐιβίοίθ ἰβ ἐθβεμη ὰ πῸ ἢ νἱἀθηΐξιν 60. δυο ροβ86, ᾳαθά 
ΔΙΙαο 65. οομμμθηΐαίον 85. ατᾶθοὶ, δὲ ἴῃ 115. φαίάθπι οἰ δ58ι- 

᾿ητι5. ΜΙ Θ ΡΠ ϑιοουιπὴ. ᾿ΠΘΓΡΓ 5. ΑἸθχαηάθν ΑΡΒῸ ἀ! 816 η515, ἴἢ- 

βουριομθ τὰ μετὰ τὰ φυσιχά ἴρδὶ Λιιβίοίο!! ἐρθαπηΐξ, οἵ. 
ΑἸοχ. δά } τηϊξ. Ρ. 127,21: ἡ μὲν ἐπιζητουμένη ἐπιστήμη καὶ 

προχειμένη νῦν αὐτή ἐστιν ἡ σοφία τε καὶ ἡ) ϑεολογική, ἣν 
καὶ Μετὰ τὰ Φυσικὰ ἐπιγράφει τῷ τῇ τάξει μετ᾽ ἐχείνην 
εἶναι πρὸς ἡμᾶς. λέγει δὲ αὐτὴν καὶ πρώτην σοφίαν, ὅτι 

τῶν πρώτων χαὶ τιμιωτάτων ἐστὶ ϑεωρητιχή. διὰ τὸ αὐτὸ 
δὲ τοῦτο χαὶ ϑεολογική. 14. ν». 698,1. Αηοη. ἴῃ (ἰδέ. 6. Β. 

51}01. ἴὼ Ῥγ8. 56. Β΄; πἰππίγαμη. ροΟβίᾳαδμι τιϑὰ ᾿η 1 δ 6ο 
Πρτόγάιη ᾿βουρίϊο, ρᾶλαμπι 50 ]Π16 1} ἀμ 6 οὐ ϑίηθαι Βα  οαΐ δά 
ἴρϑύι ΠΡτογιμ. διοίογο μὴ. θαὰμη τοίου οἱ φαϊὰ εἰοηϊῆοοῦ οχ- 

ΡΙΪοαμέ. Ρυίμιο δυΐο ροβὺ (ἢν. ἢ. βϑοιίο υιϑζαΐδηι ἔμ 1556 
Ἰῃβου ρει θηθ τὰ μετὰ τὰ φυσιχά ἴημα. ἰμι6} ΠΠοἱταν, «αοά 
ΝΙοοίαιι, ρῥ θη] οβορθι Ρογ ρθε, Πρ γδίουβ Δπρ᾿ ἈΒ6] 
ΔΘ4.Δ] ΘΗ, ΒΓ ρ 5580. δοσορίμηιβ ϑεωρίαν τῶν ᾿ριστοτέλους 
μετὰ τὰ φυσιχώ, εἴ. Ατῖδε, οὐ ΤΠ οορ ιν. ΝΜ είαρ! ιν βῖοα δά. Βυδη- 
415. Ρ. 3523, 18; δὲ δψαοί δηη 15. ροβέ Ῥ]α το 5. ̓ῃ νὰ Α[ο- 
χη ο. 7 ΠΡΡῸ5. Αὐιβίοίθ!β, 41 βαμΐ 6. ρῬσππὰ ΡΒ] ]050- 

1) Τπ «110, 4υΐ ρυαθίονοα αἰξουν ροιοσδί, Ιοοο ἦδ σποῖπ ἁπΐπα, 6. τοῦῦ Τ: 

περὶ μὲν τοῦ πρώτου κινουμένου καὶ ἀεὶ κινουμένου, τίνα τρόπον χινεῖται. 

καὶ πῶς κινεῖ τὸ πρῶτον κινοῦν, διώρισται. πρότερον ἐν τοῖς περὶ τῆς πρώ- 

τῆς φιλοσοφίας νερὰ οχίνομια ἐν τοῖς περὶ τῆς πρ. Φ. ποπ ᾿ρϑβιὰβ Ατιϑῖο- 

16]15. 564 μοβίθα δή άϊία 6556, πόιιο οὰ δα Νοιαρὶι. «1 564 ἃ Ῥ)ιγβιοοστμ {1- 

Ῥυτιτ ΘΧΙΓο τσὴ ϑροοίατο, ργοθαθΊ ον σοηίθοῖς Κσιοοθο 1. 1. Ρ. 261 ποῖ. 



ῷ 

Ρμΐα, πος ποπιπο, ἡ μετὰ τὰ φυσιχὰ πραγματεία, υὐ νὰ]- 

ϑαίο οὐ αϑἰίαίο 5 β"ΠἸοαύ. Ιδπὶ ἀασμὶ Απαἀγομίσαμι ΠΟ ἀἴππι, 

ΑἸοογοπὶβ ἴογ δοααδἝ θη, ΠΡ γῸ5. Αἰβεοίθ 005. ΡΥ 51] η 9185 4185- 

οἰρ! πᾶ5, πραγματείας, 465. ρ5ῖ586. σοηβίοι (οἷ. Ῥογρθντ. νὰ 

ΡΙούϊϊ ο. 24), πο ὑοῦ δϑῦ 5ΠῊ1{Ππῆτππὶ 115. ΠΌΤῚΒ. Ατιβίοίο- 

᾿ϊοῖβ, 405 ροϑῦ τπιηϊν ογβᾶμι Ρ ἢ γβίσαμη ΕἸ 501 ΡΠ ΠΠ8Π| ΒΟΓΙρΡίΟ5. 6586 
οὐ οχ ΠΠ νῖ5 ΡΠ γ 5165 (οἵ. 405 βαργα Πα σαν πηι8 [0605 οὕ ΟΧ 
᾿ρ55 Μία  βιεῖβ (4) 3. 9834 88. 4. 98ῦὅ« 12, 986) 30. 7. 9884 
22. 8. 9594 24. 111. 1042) 8. Θ 8. 1049)36. ΚΊῚ. 10ῦ9« 94. 
6. 1062) 81. ,.71 7. 1073 ὅ. 8. 1θ0794« 32. 11. 1070« 9) ἂρ- 
Ρᾶγογί, σου ΠΠ6} ΒΟΥ Ρ51556. {Π{ {1 τὰ μετὰ τὰ φυσιχά. 

Δὰά οτάϊποπι θη ἢ ργοσαμι ἤᾶηο ἱπβου ΡΟ Π θαι τοἔθγυι, οἵ 
ΠΡΡῚ ἀ6 ρσῖπὰ ρΒΠ]ΠΟΒΟρΡ ἃ ὀχείρογο 5 η Πσθηΐαν ΠΡ ΓῸ5 Ρἢγ- 
Βί6ο8, ΘΟΙΠΠΠΠΠΪ5 ἴδγο οϑῦ ἃς νϑυϊββιηδ ἱπίογργθίππη τδοοο- 

ΤᾺΠῚ βοηΐθηΐία, ΑΙ Θχδηανὶ ]. 1. Ρ. 127, 21, Αβοϊορη ὅοι. Ρ. 519 
22, 5᾽ΠἸΡ|1Ο} δ ΤΙ ΙΒ. ἴῃ ῬΏγ8. 1η10. 1): Πθαπο. δι θη 18 

δϑύ 81 4185 ΝΟρΡ δἰ! οοσαη ρΟύϊα8. ὉΡΙΠ]ΟΠ68 δβϑοσίαβ, 48 Π| 

Ῥουρδέοεσοτγιπι ἱπηυιίτι5. ΠΡΌ ΠΟ ᾿Ρ58 1) ΤῸ ΠῚ], απα 6. ἢἰ5. ΠΠ0}18 
ἰγδσίοίαν, 4αρρ 6. βαρταᾶ πα γαπι ΓΘΙΈΠῚ. ΡΟϑἰ απ Θαμηατι6. 485] 

ἐδ ηββοθηἀθῃΐθηι 5] ΠΟΤῚ ΟΡ Παίι5. δῦ, σαι! ΠΘΡΘΏΠΪΕΒ, 

χασθτη βου} 16: μετὰ τὰ φυσιχὰ λέγονται ἅπερ φύσεως ὑπερῆρ- 
ται χαὶ ὑπὲρ αἰτίαν χαὶ λόγον εἰσί 5). ἴὕπάεα δαΐοθιῃ [δούτιμη 
56, αὐ ΑΠαγοηϊοι8Β βῖνο ααϊβαιβ {τ]ὰ πη σα] ΔΙΌ) 
ΡΥΪΠπη5. ΡΟΒυ, ΠΟ ΠῚ ΘΠ ἈΒΒΕΠΊΘΓοέ 410 'ρ56 ΑΙ βίοίο 65 5118 

δβί, οχ 1[ἰ58 σᾶ ροβίθα αἰβραίαιαηίι ἀρράγ 1. (ἰοίογιιμ 

τὰ μετὰ τὰ φυσιχάώ πο τπηδιὴ {κἴ586. ἃ0 5018: ἰῃβουρίο- 
Π6Π], τὰ [ον πέαν ΒΙ ΠΡΥῚ, 564 δοβάθιη ργδϑίογθα δρρεῖ- 

Ἰαίοβ εβ886 -ϑοοφία (4 1. 2), Φιλοσοφία (Καὶ 8. 1061 ὃ, 4. 

1061) 25), πρώτη (ιλοσοφία ({Π1. 10264 16, 24, 30), Θεο- 

λογία (1. 1θ02θα 19 54ᾳ. Κὶ 7. 1064) 8 54. » Αβοίθριαβ ἴο- 
βίαν 56}. ν. 519 19: ἰστέον δὲ ὅτι ἐπιγράφεται χαὶ -Σο- 
φία χαὶ Φιλοσοφία καὶ πρώτη Φιλοσοφία καὶ Διετὰ τὰ Φυ- 

σιχά, ἐπειδὴ πρότερον διαλεχϑεὶς περὶ τῶν φυσιχῶν ἐν ταύτῃ 
τῇ πραγματείῳ διαλέγεται περὶ τῶν ϑείων. διὰ τὴν τάξιν 
οὖν ἔλαχε τὴν προσὴη) γορίων: -- χαὶ Θεολογίαν δὲ καλοῦσιν 

αὐτήν, ἐπεὶ εἰἱ τῶν ὄντων ἀρχαὶ χαὶ τὰ τῶν ὄντων αἴτια 

1) εξ Ριδείοσθα ὅϑοῖ. ρ. 334. 20. 5205 21. 

2) Βταπάϊς Ὦϊο Αὐϊδίοι. Ηαπάσοιν. τὰ γαΐϊοαη, ΔΡ]αηα]. ἀον Βει]. ΛΚαά, 

1891. Ρ. 80 54. 
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τὰ πρῶτα καὶ τελειότατα μάλιστα τὰ ὄντα ϑεῖα, περὶ ὧν 
ἐνταῦϑα ϑεωρεῖ. 

Ηδοο 5 νϑῦ ἀϊβρυίαία βιιης 46 ᾿πβουρίίοπο Μοίδρ ἢ γϑῖ- 
ΘΟΤΙΠ, Πλΐτη ΠΟ δβῦ, 4ιοά ἴῃ ἱπάϊοο γόνιμα Αἰ βέοίο!!- 

οοταπι ἃ οροπα [δονίϊο Υ, 22 544. ἰγδήάϊίο ΝΟ δ ρ ἢ γβϑἱοὰ 
ΠΟ ΘΟΙΙΠΘΙΠ ΟΥ̓Δ, Πραπ6 14 δα ἀοιηπαθηάδιῃ. Βοτιμι 11- 

Ῥτγογαμη πάθη αα!άᾳαδιη να]οροῦ, ΘΕ "81 ΤΏΔΙΟΓ δβϑοί ΒαΪπ5 
ΒΟΥΙρΡίουΒ δποίοταβ ; δίθηϊ 1 ΟΡ Θη65. πὶ 1Π ΠΟΘΙ ΒΌΠῚΠ 

δΧχ 8|Π5. ἱπά]οῖθιι8. βα. 185. ΠΘΟ ΠΟ ΘΠΓΟΥ ΘΟΠΒΟΡΙθοΓοῦ, ΠΟΥῚ μο- 

ἰαὶϊξ αὖ 605 Δα] ογοί, 4] σοηΐοοί! οβϑθηΐ, δηΐθαπδιῃ Νρία- 
ΡΠ βἰσογη. ΠΟΘ ἢ τἰ811 ᾿ην ἰ αἰββαῖ. ἴπ46. οὶ χπδοηᾶ ψουῖ- 
[δ {15. ΒΡΘοῖθ ΒΕ ΒρΡΙ ΟῚ ααἰβρίδηι ν᾽ ἀθαίαν, ΠΌΤῸΒ πηθίρ ἢ γ8[008, 
δ᾽ φᾳαϊάθιη β πα] βαηΐ ΛΑΥβίοίο 15, γ6} βίηρι!05. ψ 6] πο  θού 
π064ὁ0 ἰπίου 886. σοηϊπποίοβ, ᾿ἰδίθγα 58} 4116 εἰ{α}15. ἀραὰ Ὁ]1ο- 

ΘΘΠΘΙ Βοιναίβ. ϑεᾷά δὰ σοῃϊθοίαγα ᾿ἰοού βρθοῖοϑβᾶ 511, Πα 6 
4Ὁ 115. νἱγῖβ, 41 δᾶμπὶ ρῥγούι]ογαηΐ, 58015 [ὉΠ ]οἰον ὁδί οχρ]!οαίδ, 

ΠΘα6. ΟἸΠΠΪΠ0 χηαἰύτη δὰ νἱ ἀδίαν ργοοὶ ροβ86. Νδμιαα [1- 
Ὀγο5 περὶ φιλοσοφίας, περὶ τἀγαϑοῦ, περὶ τῆς ἰδέας, περὶ 

ἐναντίων, ἀπὸ5 Ρείία5, ΒΌΒ]ο, ΤΙΐΖο, 4115. 1115 1ὴ Π γὶ8. Ν16- 

Ρἢ γΒΙΘΟΓΙΙΠΙ ὩΡΊΟΒΟΘΓΘ 5101 νυ] ἀοθαηίιτ, αἰβογθίοβ [αῖββθθ ἃ 
Με ρἢ γϑίοῖβ, ΒυδηἸβι8. ΘΓ Ι551}}15. ἀμ ΟΠ δίγαν τς ΔΥΘ 6 Ὼ- 
{15 ἴῃ ΠΙδί 6. 46 ρογά 5. Αὐβέοί δ Πρ γ]5. 46 1468. οὐ 46 
θόΌηΟ ξῖνα ρῃῃοβορμία, ἃ. 1829 δαϊία. ΑἸϊὰ6 απᾶ5 θΙΟΘ ΘΠ 65 

ΡΓΟΔΙΔΙ  ᾿πβουρεομοβ, ναί περὶ ἐπιστημῶν, ὑπὲρ ἐπιστή- 

μῆς, περὶ ἀρχῆς, περὶ εἰδῶν, περὶ γενῶν, ἴαιη ἰαΐα ραίοῃί, αἵ 

ἰδηιογο ΠδγΊΟΙαν! νἱἀοδίαγ, αὶ 608, 4ποά Ῥούι5. οὐ ῬΌΒΙΟ 

[δσϑυιηΐ, δά οουοβ. φποβάδηῃ ΔΝ ίαρΠ ν ϑιοόσιμι Πρ γῸ5 γοίθγθη- 

Ὧο5 οοηῃίοηάονῖί. ἴ7πηὰ ᾿πβουρίῖο περὶ τῶν ποσαχῶς λεγο- 
μένων (}1ορ. δον. Ν, 28. δὲ ἀποηγαι. δίομπδρ.) δά ΠΡυαμι 
4 Μείαρμνβϑίοοσιπι νοὶ] οοτίο ν ] δάμπιοάϊμμ ργΟ ΑΗ 6 Γ 
Ροίοβ τοίογυὶ, ρτορίογθα αποα δραά ἰρβίπῃ Αὐἰβίοί θὰ. 8}1- 
4αοίϊοβ ας Πἰρτη. δοάθιη. ποιηΐηα βρη Ποδίαμι ἰΘΡ  πηι8 
Ε' 4. τ0284α 4. Ζ1. 1028α 11. 1. 1θ0ῦ2α 15. οἵ. Βνδηαι- 
511 ἀἸαθ ρα. Ρ. 2. 8. 564. ομπῃίμο {{{π]|05. ἃ ορ θη ἰγδαϊ- 
[05 81 ν6] ΠΡ Θῃ 581 Π|6. ΘΟΏΪΟΡΓΘ. 5 ΒΟΘΡ ΘΙ ηΠ5. ΟΠ] 0815 
ΠΡ ἰθ. πιθία ρμ γϑιοῖβ, ὨΪΠΠ τη οροΓ. ῥγο Π οἰθιμι8. δ αἰν- 

6 ηἦὰ8 6885 ΠΙΔΟΒΙΟΠ65, ἴῃ 4Ό1θ115. ΦΟΠΙΙ ΠΧ Πη6. οϑύ ψϑῖ- 

Βδη }, αἰγαι ΘΘΠαΪΗΙ 5ιηὲ [Π0}Ὶ ποία ρ ἢ 5101 ΟΠἸΠ 05. ΠΘΟΏΘ, 
ΠῚ 810 δἰηῦ οὐηθ. αἰβροβιθ οὐ πῆι ἈΡΒΟ αὐ 6. ἀἰ86]- 
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Ρ᾽ϊηδο οοτριβ οἰδποϊδηξ; δἰθηροημα ογαὺ θὰ Γθ8, αϊδ ν Ἁγ 8 
ἰη46 εοηῃϊδοίαγαβ υὙἱγἹ ἀοοΥ! τ ρϑί τι. 

1)6 φομυίηα δαΐθι ΝΘ αν βσοσιμ ΟΥΘἼη6 οὐ 416 ᾿υβίο 
Πθγόγαπι ΟΥαΐη6. ΟΡ γᾶνϊθ 816 ἃ νἱτῖβ ἀοοὐβ αἰβραίαίαπι οὐ 

ἴῃ ἀἰνθυβὰβ βοηεπέϊδβ αἰἰβοθββιμη, ἀπρ]6χ ΡΟ ββιπηιπη Οδιιδἃ 

δϑέ: αἰΐογα ροβίία ἴῃ διιοίουϊαίθ βου ρίοτλιπι γϑύθυαπι, Δ] ΓΘ Γἃ 

τοροίϊξα οχ ἴρβα ΠΡΓΟΓ ΠῚ τηθέδρ ΠΥ 5ἰ σου) Παίπγα οὐ ᾿Π60]6. 
ἘΠῚ τοβεμπποηΐα ααϊάοπι νϑίθγαιη απο ἀπ ζαί! 0 68. ἸηΟν18586 

αἰχι, τὰ ποίπη τοίουτὶ δά ποίϊββίπηδβ 185 ϑίγαθοηιβ ΧΗ, 

Ρ. 418. 544. δὲ ΡΙπΐαγεμὶ 5.0}}. 26. παυγδίίοποβ 46 βἰ ρα !ατὶ 
φαοάδιῃ ΠΠτοσιη Αὐϊβίέο σου ἴαξο; ἰβίαθ. θη ἢ ΠΔΡΓΔΙΟ- 
Π65 4πᾶπι Βα οαηΐ Πάθη), νἱτοσαπι ἀΟ οὐ ββηηοτσιμι, ϑΟμ ΘΙ 46. 

(Ηἴ5ε. -Δηϊηαὶ. ο]. 1. ἙἘρίμηοέν. Π. 11), Βεδπηάϊΐβι (Μ8. 

ἈΒοηδη. 1,3. Ρ. 296 --- 254. 4. ρ. 259- 256), Κορρὶῖ! (δι. 
ἈΒ θη. ΗΙ, 1. γΡ. 98 ---104) δουμηΐηθ οὐ ἀοοίγηα ᾿τΐα οδύ ἀ6- 

τηθηδβίγαύπμῃ, τ ἴῃ μδο οοτίο αδοβί0 η 6. Θ88 ΘΌΓΔΓΘ 11] δἱ- 

{ἰηϑδῦ 1). (αἸαβοιαβ φαϊάδιη, ααϊ φΘητίηδη) ΝΘ ΡΒ Ιου 
[ΟΥΠδ. ΡΥ ΠΠ5 ΡΟΓΒΡΟΧΙβ88. οὖ Θχροϑιῖ8586 5101 ν] δία, ἀθτο- 
ϑαΐδηη ΠΔΥΓΔΊΙΟΙΙ {πάθη} γϑϑεϊαθγ βία θέ, ̓(ὰ φυ! 6ῃὴ ταῦ ΟΠ} 5518 
ΤΟΙ 415. ΠΡ γ15. ΑὙἸβεο 6} 1015. δά πηὰ Δίοίδρ  γβϑῖοα τοίογθηα 81 

(ἰ. 1. Ρ. 18), 564 «πδ1ὴ 18} 105. οὖ {ἀῚ}}ΠΠ|Π| 018. 510 ΔΡ ΘΗ Γ5. 5115 
οὐ ἴδοι! οδϑύ νἱάθυθ δὲ τοῦτα δχριτοαὶ ἴπ ἱπά!οῖο φαορά ἴοοὶ 
46 δὸ ῦτο ἴῃ ΨΦαμηῖ ΑΠΠΔΠθτ5 1841. ΧΧΧΗ, 4. Ρ. 571] 544. 

εναμ Θὰ ροίϊιι5. ἀἸ60 (θϑίϊπιοηΐα νϑίθγαι ἀπ᾽ ΓΔ 61 πιδίθ- 

Τίαμι οὐ δῶμ ααϊάίθμι ἸἀΟμΘδμ ργΘθἶβ86, απδ6 Ἰρβογαπὶ δΊο- 
τὰ ΒΥ ϑἱοοσιη δα ΟΥΘΊΠΘ δὲ δα ποθὴ μοῦ ποηί. ΕἸ θη Ϊ ΠῚ 

Αβοϊδρίτιβ 'ῃ ῬΓΟΟΘΙΙΪΟ ΘΟΙΠΠΙΘὨ ΑΙ οἷτι5, 4π6πὶ δά ΔΙοίαρἢν- 

βίοα Αὐἰβέοίθ!β ΒΟυρδιῖ, ᾶθο ρῥτοαϊ 56μ. ρ. 519) 53: ὁ δὲ 
τρύπος τῆς συντάξεως, ὅτι ἔστιν ἡ παροῦσα πραγματεία οὐχ 

ὁμοίως ταῖς ἄλλαις ταῖς τοῦ Αριστοτέλους συγχεχροτημένη), 

οὐδὲ τὸ εὔταχτόν τε χαὶ συνεχὲς ἔχειν δοχοῦσα, ἀλλὰ τινὰ 
μὲν λείπει ὡς πρὸς τὸ συνεχὲς τῆς λέξεως, τὰ δὲ ἐξ ἄλλων 
πραγματειῶν ὁλόκληρα μετενήνεχται, χαὶ πολλάχις τὰ αὐτὰ 
λέγει. ἀπολογοῦνται δὲ ὑπὲρ τούτου, χαὶ καλῶς ἀπολογοῦν- 

ται, ὅτι γράψας τὴν παροῦσαν πραγματείαν ἔπεμψεν αὐ- 
τὴν ὐδήμῳ τῷ ἑταίρῳ αὐτοῦ τῷ Ροδίῳ: εἶτα ἐκεῖνος ἐνό- 
μισὲ μὴ εἶναι χαλὸν ὡς ἔτυχεν ἐχδοϑῆναι εἰς πολλοὺς τη- 

1) οἵ. διαμν Αὐϊδιοίοα Π. Ρ. 1 -ττ 166. 
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λικαύτην πραγματείαν. ἐν τῷ οὖν μέσῳ χρόνῳ ἐτελεύτησε, 
χαὶ διερϑάρησάν τινὰ τοῦ βιβλίου" μὴ τολμῶντες δὲ προσ- 
ϑεῖναι οἴχοϑεν οἱ μεταγενέστεροι διὰ τὸ πολὺ πάνυ λεί- 
πεσϑαι τῆς τοῦ ἀνδρὸς ἐννοίας, μετηγαγον ἐκ τῶν ἄλλων 

αὐτοῦ πραγματειῶν τὰ λείποντα, ἁρμόσαντες ὡς ἣν δυνα- 
τόν. ἘΠ᾿ Αβοϊθρίαβ φυΐίάθι ἴρ86 ᾿ἰοθῦ δάιηοάϊπι οχίριιδο 5βὶὉ 
διιοίοΥ 0 185..}), πᾶθο ΔΘ ΠΟῚ ΘΧ 8110 ᾿ῃθΘηΪΟ ἐγ 81 4|556, 

5604. 20 ΔηΓΦΌΙΟΥ  τ15. ᾿Π ο ΡΘΕ] 5, ἀαοταπι ἴογο αθίααα νο- 
βέϊοα [οοἱτ, νἱἀοίαν δσοοορίδβδθ. Μασ δίαμι ομΐμ πᾶ ΠΟ [μ1556 
ΠΑΥΓΔΙΙΟΠΘΗΙ 6] ὃΧχ 60 ΘΟ ΠΘηΐΑΥΪ]0 ΘσΟΡΏΟβΟΔ8, 48] δα ρΡο- 
Βίθοσθμ δ ορ μ γ βίου ρᾶγύθπη ΞΟ ρία5. ΑΙ ΟΧδ ΠῚ ΠΟΙΠΪΏ6 
ἴογίαν, βῖνθ ᾿ρϑῖτπιβ δῦ ΑἸοχδηγὶ βῖνθ ὃχ δἰϊιδ ᾿η ο ρ ί !0η6 
ὀχοορρίαβ, Ρ. 489, 19: χαὶ οἴμαι καὶ ταῦτα ἐκείνοις ἔδει συν - 

τάττεσϑαι, χαὶ ἴσως ὑπὸ μὲν ᾿Τριστοτέλους συντέταχται (ἐν 

οὐδεμιᾷ γὰρ τῶν ἄλλων αὐτοῦ πραγματειῶν εὑρίσχϑται του- 
οὗτόν τι πεποιηχῶς ὁποῖα ἐνταῦϑα φαίνεται), ὑπὸ δὲ τοῦ 

“ὐδήμου χεχώρισται. 
|)ς Ατιβίοίθι θα ̓ ϑἹέαν ΝΜ οίαρ ἢ γϑισοουαιη ΟΥΙΘΊηΘ, 51 566αϊ- 

1.1 Ἰηἰογρυθίιη (ἀτᾶθοοσῖ) δαοίουίθιη, ΠΟ 6ϑ8ΐ αιοάὰ 

ἴῃ πηϊνογβϑααιη απ] ἔθαιβ; Πἰμηΐτ. βουρία δᾶ 6556. ἃ) ΑΥὐ]- 
βίοίο! α δὲ {τδαάϊΐα ἀἰβείρα!ο Ἐπιάριμο ἀἰβογία ργοάαηῦ; βεά ρο- 

{{π5 ΘΠ 810 ΟΥἤΪη6 βἰῃρῸ] 05 ΠἰργῸ5. ἀἰβροβιίοβ 6556, ([6β146- 
ΓᾺΡῚ ἰΪὰ αὖ ΟΡαΒ Ρ]θησμι 510 δὲ Δυβοϊαίαμι, ἃ]1ὰ πηρογία 6 
ἰηΐτβᾶ 6556. Θυβρθοία θίμηβ. ΕἸ δὰ οᾶμάθῃι αυϊ θη) βθηΐθῃ- 
{ἰὰτὶ ἀοαποιϊίιν 51 4818. πορ]θοία 1|ἃ 1 ουργθίαιη ΠΑΡΓΙΘη6 

Δ ᾿ρβᾶμι Π θγοτῖὴ ἰηἀο θη ἀΠΠ|0 6 η 5. αἰτθηἀ ον. ὐθμΐμὴ 

81 δχοορογὶβ Πἰθυη α, 46 πὸ ἰατο ἀπθιίανὶ ροίαβέ, δὲ ρο- 

Βίθυ Ιου θὰ ΠὈνὶ Καὶ ραγίθηι ἰηά6 ἃ ρ. 1θθῦα 26, τηδῃϊ[οϑίο. οἵ 
14 υϊάθηι βα 15. πορ] οϑηίον ὁχ ΡΠ γβίοῖβ ὀχοογρίαμι, γα] 
αυϊάθιη. Πἰγ1 Οἴμηο5. ΠΟ 040. ἡοοίτίηδηι Αὐβίοίθ θαι, 564 

οὔϊδι) ΒΟ ΓΘ ΠΟ ΘΘητ5. ἕδη δροῦία τοΐθγαηΐ, αὖ ααϊοπηαιθ π0- 

νοῦς Αὐβίοίο!θμι, οἰτι5 τηδηϊπη ΠΟ ΡΟϑδὶδ ΠῸῚ ΔΟΏΟΒΟΘΙΘ ὅ). 
θ᾿βραίδη αι! δαΐθαι οὐ ἀΐπθπὶ οὐ σοπέθχίμμη 8ὶ 4118 σοπβι ἀθγὰν 6- 
Υ, ΠΟΙ νὶχ ροίδϑε χη βαθρῖτβ παουθαί. Ῥοβύ Πρ .4), 
4πὸ. Βιρθυϊοσιιαι ΡΒ ΟΒΟΡΟγιμ. ΘΧΡ 5115. Βθη θη 115. ργδρρᾶ- 

1) εἴ. 4πᾶε αϊκχὶ ἴῃ ΡγαοΙ. αἡ ΑἸοχ. Αρ]μν. οοπαμη. ἴῃ. Δέοίαρ! Ρ. ΓΧ 984: 

2) Βτναηαϊς Ὀερον αἴ Αὐῖϑι. οι. Ρ. 81: ἀἴθ Δθοϊη νος. ἀΠ1ὸν ἀρηῖρου Βᾶ- 

ἐμὸν ἀαροροι ὙὙ}} ἴθ πννὰν Κοϊπμοβυνοροβ ἴῃ ΡΟϑ νου Πονν ἰδία σα πσ δὰ θο- 

νυν ἅμνο. ππητθυη  ἤτηοη, Ὑγ0}} ἀρὸν σόροῦ ΔΏρΡΥΠο σὰ νουίγοίοῃ. 



9 

ταηξιν «δοβίϊοηθβ 686, ἴῃ απϊθιι8. 50] ΘΠ 415. μᾶθο ἀἰβοὶ ρ] Ια 

νογβαίαν, πηρογίαπα Ἰη νι αἰέν ΠΡ α. Ποηἀ6 ἱπομοδία υἷχ 
Πρνῖς ΒΙΓ ἀἰβραξαίίο ἰξθυαμι ᾿πέθγγι πρὶ ὑπαν ΠὈγῸ 4, 4] πδο 
οαπὶ βαρογίογο ἀϊβραξαείοπθ πθο οὐ ΡΟϑίθυ ΟΥΊτι5 ΕΠ γ]5 110 
οοπηθδοίεασ νίποι!ο. Ταμι ροβίφαδπι ΡῈῚ ααδίαπου ΠΡ γῸ5. 4] 
Ρτοχίπιθ βοαιθιηίαγ ΚΖηΘ ἀηὸ ἴογθ ἔθμοτο αἰβραίδίίο ρτο- 
οοδβϑίξ, πὖ ΠΙΠ]] ἸπΘ ΟΡ ΘΓ 510 χαρά πο πηι, ΠΡ γῸ .[ 5[η- 
σα] αν ῖβ φαδοάδλμῃ ἀ6 ἀπϊίαΐα οἵ σΟη ΓΑΥ18. φαδοβί!0. αΠΠΠΡ Ὁ ΠΙΟΥ 
Ροτίγαοίαίιν, ααᾶο ἰἸοοῦ 'ρβᾶ τὸ βἰπ Ππ]!η6πὶ ἀπδηάδιη οἵ 

σοσ Βα ΟΠΘ [αἰ οαΐ δα πὶ τππὶν ουβὰ μδο ΙΒ ΡΠ πᾶ, ὕδιπ θη ατ|0- 
τη 040. οὑπὶ οἃ σοἰιϑοῦθαί π6 σου θη 5 Π οαΐππι 6ϑύ. 

Ἐπ Βοο 4υϊάσθιι ρτανίοσιπη {πγθάγιτῃ ᾿πι τη. Ναπῃ ΠΡνῚ Κὶ 

Ρᾶγία φυίοτα α4π86 ΠἰὈγὶ5 5.1} ἀἰδοθρίαία βαηΐ, δδάθπι 8}}- 
4αδηίο ὈΓον 5. ̓ουδηύαν, ἤθαπ6 ἰΐα αὖ ᾿ΘΟΙΟΥῚ 1Π ΤΠΘΠΊΟΥΙ ἃ ΠῚ 

γι ἀθδηΐαῦ του οοασ!, 564. ἰὰηηηπδιη δχροϑὶΐα ΟΠΊΠ]Π0 ΠΟΙ ΕΑ ΠῚ 
βἰηῦ; δἰέθγαπι οἰπβάθιῃ ἰἰγὶ ραγίθμι οχ Ῥἢγ 51.618. ἀθργοιηΐδπ) 
6586 ἰᾶπι τη ηΐμηιι58. 1) οηάθ τὺ “1 46 ᾿πίδοτο, 4ιαδὶ ἢϊ- 

Πα αἰδραίξαίαμπι 510, ογά ταν ΡΠ] ΟΒΟρ μ8. φαδ γα (6 βι1)- 
τὴΐβ ΡΥ ΠΟΙ 5, δὲ δὰ σαϊάοπη ρΡογγδοίαγο, αὰ886 ααππ| δα] σ0η- 
οἰπάδηδηη την ούβᾶμη ἀΟΟΥΓΙ Δ ΠῚ ΡΓδΘΟΙριιθ. 5᾽η0 ΠΘοθββδγίδ, 
ἰδιηθῃ τϑ πὰ οὐτὴ αἰβριυςαίο 6. πα} 10 τηο 0 σΟΠηδο ΕΓ. 

Τοηΐααθ ἢ 5 ΠΗΡΟΗΪαΣ ΟΡοΡῚ ἀπο τι5. Π1Π01}18. ΔΥ ΒΒΙΠ16. ἸΠΓΘΓ 
88 φομΪ πη οὐϊ5. ΠΤ, αϊθὰβ ΡΙαἰοπΙ σουαπη οὐ ΡΥ ΠΘΌΓΘΟΤΊΙΩΙ 
ἀθ πυμηθγῖβ Ἰἀοβήιθ Θχρομαηΐαγ δΐαᾳαο ᾿πἀ!οδηξαν βϑηφθηΐξίδο; 

41 ΠΟΡῚ φαδηην8. σα πὶ ῬΤΙΠἃ ΡΒ] ΟΒΟρΡἢΪὰ δρία σΘΟΠΙΠΠΡῚ νἱ- 

ἀδαμῃέαν, ζδιηθ ἢ 60 Ρ6᾽ 8586 ἸΔ4ο0η6] βαηΐ δὰ Προ ποπα τι πΠη1- 
ψοῦβᾶθ αἰβραςαίοη! ἤθη, Π6 0 ἃ ΤδίίοπΘ. πη ΤΘΙΙ4 15. οο- 

μδογοαηῦ ἃ ΡὨΠΟΒΟΡΠΟ 5865 αἰ αοἰ 46 οϑύ βισ πἰΠοδίαιῃ ; δοσθα 
«πο ἴῃ τὸ Π οἂρ. 4, ὅ ἱπάϊοϊαμη. ἀ6 Ῥ]δίοηϊοα 1 ΘδΓΙΙΠῚ 

ἀοοίγιηα ᾿ἰβάθηη ΡΓΟΡΘ νΘῊ}}8 [δοίην ᾿ΘοΊμτ5 ἃ6 το 4] 9. 
Ηδδο 51 {π|β ν6] ΟὈΙΟΓ ΡΥ  αϑύγαυ υ ΠΟ ᾿ΐα 6586 6Ο01η- 

Ραγαίδ, τ 4ΔΟΒΕΟΠΪ5. νἱὰ 80 τίη ἰηδεαΐα 6. Ππβέτπι τ θ- 

Ταηΐ ΟΥΐΠ θη, ἴδοις οοησοάοί. (ὑπ. ααϊάθῃ αἰ ΠΟ ας 15 

[0] ηἤδθ δὲ δοραυὶ Ομ ηἶπῸ ροίοβί οἱ ἰθηΐαία δϑὲ ἃ νυ] γὶβ 
ἀοοεϊβ ἀπρίοχ νἱᾶ; δἰ τοὶ θηΐ, πᾶ. ΟΡ ΘΙ ΓΘ) ᾿Π5Ρ]ΟΙ ΘΗ 
ἀϊνοῦβα οἵ ἀϊβογεία νἱἀθδηίαν, θὰ ἀθιηοηβίγασο σοηδί βαηΐ, 

51 415. ἀΠΠρ Θ με 8. σθιη ἸμΠἀαρ αν οΥέ, ν 6] οἠμηΐὰ γ6] σογίο θ]1|- 

γμ]ὰ ἃρίθ σΟμδΟΓΟΓΘ; αἰΐογὶ, δὲ Βὶ αυΐάθιη νγ 5. πη 615, ε18- 

᾿θ Πρ Θη405 αἰϊδογααα ἀἰβροηθηάοβ σθηβαδυιηῦ Π᾿ΌΤῸ5 τποίδρἢν- 
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51005, πὸ Θ᾽ ΠΠΐηϊ15. ψ6] ΓΟ) }}}}18. ΟΥ0 τοϑυαδίαγ. [{Πίγδηιιθ 
γταίϊο ἴῃ οΟμΗΪ ΘοὔμΓἃ μοϑβιία δϑέ; αὶ ΘηΪπὶ ψα!ο δύση Π ΓΟ ΓΗ 
ΟΥ̓ ποθι ἀοἰοηάιιηΐ, “δ 8) ΒΡ] 1οἰέον [ἃ ααοά ἐγαάίδαμη 
οϑέ {πο} ν᾽ ἀδηΐαν, 8|16 01 410 ΟἸη σΟΠΙ οί] [Ιορηξία, τὸ- 

Ρυρηδηΐ 1ΠΠ1 ἑα πη θὴ ΠΑΓΓΑΙΙΟΙΪ νοίο τ Πὶ ̓ Π’ουργΐαμη, οχ 4αἃ 

ΠΡΡῸ5. ᾿ηϑίρ ἢ γ 8] 608 ΠΟ ἰηΐθοτοβ. ἃ[)0 ΘΠ ΘΠ ΔΕ 0}}} 115. ἐγαά!- 

05 6586. ΟΡ ΠΟΒΟΙμλ5; ΟΟὨ ἃ απ ἃ να]οαίο ἤΠηῸ ΟΓΪΠ6 

ἀϊδεθάοηάαμ ραίαηΐ, δοϑβάθιῃ 1105 ᾿π ουρυ οΐοβ βθηξοηίδθ βιὰ 
διούουο5 Βα] οηΐ. [Ιᾳαθ ἴῃ ᾿δσ δηθὰ Το παΐατα ἰξα [1- 
οοδύ γϑιβ αὐ ΡΥΠητπὶ «αἰ τ ]}1 πγαχίμηθ ν᾽ ἀθαίαν ρτοθὰ- 
16 ὀχροηδιῃ, ἀοῖπ δ. ργδθοῖριιὰ8β. ΔΙ] Οσιπη ΒΘ ἢ 85. οὐ δα 

40 115. ἀϊβοθάθη τ μαΐαᾶν σὴ Ρδῖιο5. ΒΘ σοι. ΝΙΒΙ ἴογο 
ΠΟνΐ 16 6586 ργοϊδίθσαμι 46 οὐάϊπο ΠΡ Ομ. τηθέδρ ἢ γβῖοο- 
ΤΠ ΠΡ Θητ8 ΡΓΟΠίθον ; ΒΓΔ Ἰβ᾽π5. ΘηΪπ αὰδ6 46. ΜοίαρΠΥ- 

51015. Ατ:Ιβίοίθ οῖ8. ἀοοία οὐ δουία ὀχροβα!, δὰ τ] ααϊάδιῃ 
τὰ ργοθανιξ, τι ρδιποϊββίπηα ᾿ην ΘΠ ΠῚ, 4πᾶ6 ναὶ ἀπθ αεϊοηὶ 
6586. ΟΡηοχία νϑ] πίη ἃ νυ] δ ηίαΓ. 

{7η0 ἔθῃογο δὲ δοάθι ἀἰβριξαίοη!β οοῃίοχία βουῖρίϊ ν᾽ ἀθη- 
1 6556 ΒΪ βορίθρι 001] 45 ̓ Γ ΕΖΗΘ. Δὸ ρτίμιο φαΐάθι θγὸ 
νἰδῖι ρᾶγδΐ ρ ἢ] Οβορ 5. δ Θχρ! !]οαῃ δ πὴ ΡΥ Ϊ πη ΡΒ] ΟΒΟΡ δι. 
Ἑχουβυβ δηΐμι ἃ} ἱπῆμιο ΡΘΓΟΙΡΙ θη σόπογο, ααθα βαξρθη- 
8.) ἃ 56Π5Ι08. ΠΟΙΠΪΠΪ ΘΟΙΏΠΠΠη6. δϑύ οα ΟΟἴοσ 5. ΗΝ η8}1- 

"»15, Θχροηΐϊέ 4α]] 5. ἀθίμοθρδ. συ θι15 Ἔβοθπάδίαν αυσμ πηϊ- 
νοῖ886. δά σφοϑ ἢ ΟΠ 61}, ἔπη ΡΥ θοῖρια δά δμ, 4πὰθ βυιῃιηο 

οβδύ ἰΙοοὺ ροῃϑηάδ, βαιημηοτι ΡΥ ΪΠοΙρ ον βοι Θη δι ; ἢδ ΠΟ 

ΘΠ ΡΓΟΡΟβίίδηι 6586 ρυ μηδ 6 ΒΡ] ΟΒΟΡ ΙΔ 6 οχ 115, 4πὰ8 να] θῸ 

Γουτιηίαν, 46. βαρίθηξία ορί πη 5. ἀδιποηβίγα (ο. 1. 2). ΕἸ 

«αοῃ δ οδπβαγαι. οὐ ΡΥ ποΙρι οσαηι “πδύιοῦ ΘΌπθγὰ ἴῃ 0018 

ΡΠ 81 οῖ5. ἀϊἰβεϊηχῖθ, ῥυμοὶρίπιη. τηδίου 8 6. [ΟΥππ8 16. Πη8] 6 τπο- 
γ6η5, Π.Π]Πτ 6556. ΘΘ ἢ 115. ΟΠ 8811} 864, φαοάοαηηι δϑῦ ρυη- 

οἰρίιαῃ, 14 80 πἀπὰπὶ ν] αἰδοῖ. οΧχ ἢῚ5. ΡΥ ΠΟΙΡ ἢ 5. οΔ6Γ0, 

οχ Βιἰβίογία ΡΒ] βορἶαθ σοιηρτοθαῦ; νϑέουαη. δῆ ΡΒ Π]050- 

ῬΒοναμ ρ]δοἰξα 46 ρυΪη ΟΡ 115 ᾿ξα Ἔχρ Ομ οὐ ἱπαϊοδέ, αὖ ΡΥ ΘίοΡ 
14 φαδίπου φθηθλα Ὠ.Π]τι 605 ἸΏ ΘΗ15886. ἃρρᾶγοδΐ (0. ὃ---ϑ). 
Ῥιορίιβ ἀοίημἀο δά ἰρβᾶμ αἰβοιρ! μαι ἀοοθαϊς Πθτὸ .), δὰ- 
πο (15. ρυτηιπι (ο. 1) ἂς ἀοίμάδ. ἴῃ ἀἐγαιηι6 ρᾶγίθι αἶδθο- 

Ρίδι 5. (ο. 2 --- 6) αἰϊᾳαοῦ «ιαρβεϊοηθιι5, 4πὰ8. αἰγὶ ρον μΥ]- 

τπᾶλ Ρ ΜΠ Οϑορ βίαι Θοηβοηίαηθαι 81{. ῬγοΘθιΐ ἰοοιη πὰ Ὸ 

πρυιη. Ο ποῦ οχ ἰρβᾶ, πὰ αὐϊύαν ᾿] ΠΟ ΟΒΟρ 8, ἀἰββογθη αὶ 
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ταίϊοηθ ἰμ 6} Πρ ἐὰν ; ἀϊα] Θοίοο. οηΐπὶ αἀϊεριαξαίῦ αἰ αι βέ!οΠτιπι 
παΐατα ΠΠποοβοδέ, Πποαα6 ν6ΓῸ τὖ ᾿ρϑιιπὶ ἴδ γ Ια ἰῃγν ΘηΪἃ- 

ἔων; πϑαῖο ἰδία θ φαδθβέίο 65, απ85 αἱ θοῖμν ΡΟγβθ αι γ, 60 
βιηξ ογάϊηθ ἀἰβροβίίαθ, «αὶ ἀἰβραςδί! 5. ἰῃβε{ποη δ 6. ν]δηη 
ἀρίθ ροϑβϑβὶξ βί θη] ἴσαγο, 564, ααοά σοηβθηΐδηθιπη οϑὲ ἢ θυὶ ποη- 

ἄστη Θχρ !οαΐα ΓΘὶ πδίμπγα, ἀἰβιπηοΐα βαθρίι8 βαηΐ που 56. δέ 
βοραγαία, 48 θαάθιῃ ἀϊβραΐξαίίοπο αἰγηθη ἃ δγαηΐ οἵ 50]- 
νομάα. Τὰ Πἰρτὸ 7᾽ ἰρβᾶμη ογάἀϊίαν. ρυππαυι. ΡΠ] ΟΞΟΡἴδτη 
ΘΧρ] σατο. [παπϊγοη δα βαμῦ ἴῃ ῥγπηὰ ΡΒ] ΟΒΟρ ἃ οδπιβᾶθ 6η- 

ἰ8 φπαδέθητϊιβ οϑὲ Θη5 (6. 1); δὸ ΠΙοθῦ 6ῃ5 τα} {ΠΠτίδυη αἰ οδ ΈΓ, 

[νη θὴ ἡπἰᾶ ΘὨξ ἢ ΘΌΠΘΓα Ομηἶἷα δ ἀΠδΠ ΤΟἰ γι ὐ 511- 
βέαῃέϊδιη, ῬΎηἃ ΡΒ] ΟΞΟΡ ἶα τιηὰ δβύ οὐ βιιηρ] οχ βοϊ θηίία (ο. 2). 

Οὐ οβοθηαϊ δαέοθιῃ ρυϊποῖρία φαοῃΐδμι οὗ ᾿ρ8ἃ γίουπηίαν δὰ 
658. 4αδίθηϊιβ δϑὲέ 6η85, ποῆπ δά οδθγίαιη. ααποάάδιῃη ΘὨ απ 
ΘΘΠΙ5, Θὰ ἱπήδραγο οἰπβάθηι δῦ ρτίπιδο ΡΒ] ΟΒορΐδθ (6. 9). 

Ἠοτ ἀοίηάθ. Ρυοἰρίοσαπι. φαθα δβυμητηϊη δϑύ οὐ σου 581- 
1111}, ΡΥΪΠοΟΙρία μι οΟΠ ΓΔ οἰ] ΟηΪ5, οὐ φαοα ἴη46 ρεπάεί ρτίη- 
αἰρίταιῃ. δχοϊαβὶ πη 641], οχροηϊέ, οὐ φαδπιααδμ ΠΟ αἰγοοίδ ἃτ- 
ΘαμΙΘηξδίΟ 6. σΟΙρΓοραΐί, Δ αποά ρΡγορίθι ᾿ρϑδμι τοὶ πδία- 
ΤΠ ἤοιὶ ΠΟ ροίεοβέ, Δραροθίοθ ἴδιο οοηΐγα Δάν ΘΥΒΆΓΙΟ 8 

ἀοίθμή!ς δὲ ἀπάδ [αοέιιμι 50 αὖ φαϊάδπι ΡΒ] ΟΒΟΡὮΙ παῖ ρυῖη- 
εἰρίο δάνογβθηξαν. ὀχρ!!οδ (6. 9 --- 8). - Ηἰβ. οομῃίϊηθίαν οἵ 

Δ ΌΒΟἰν ταν ΤΟΥμ 8118, απ) ΠῸΒ5. ΑἰΧΘΡ 15, Ρᾶγ5. ρτπαθ ΡὮ110- 
ΞΟΡΒΪδΔΟ, 4π86. οβϑύ ἐδ ρυ ΠΟΙ ρ 115. ΘΟΡ ΠΟΒΟΘΠαΙ; Δ] ΘΓ ΠῚ 681|- 
4πὸ ἰΙοπρα ρούοσθ ραγίθη 46 ὈΥΙΠΟΙρΡῚΪ8 ΘηΓ5. φαδύθηιϊβ οδί 

65. 4ππηὶ ΘΧρ Ισᾶγο ᾿ηβεπ|ξ, ΡΥ ἄθηιιο ποίη θμ Ρ.]- 

τη8 6. ΡΒΠΟΒΟρΡΒΙα6. Πρ εα8. ἀθβου 1, αἰδε ποὐῖ5 ᾿ηΐον 56. ἐἰ- 
γΟ 515. ΡΠ Οβορίαθ. φϑηουθι5. (4 1). Εδηξβ δπίθμι, οαἶτι85 

ααδϑυϊίαν σΟΡΉΪ 0, απ 4αδίΟΥ Ρ Οὐ ββισηιμη θυ ηίαν ποίδ- 

{ἰ0Π68, 65 δοοίἀδηΐα!ϊθ, δὴ8 4αρα 5βἰρηϊηοαί νουϊαΐθηι, ΘΠ 8 

αἰβειποίιμη ΡῈΙ 5᾽ Πρ ]85. οαΐθοουίαβ, ἀοηΐαθιο 6η5 ροίθηίξία οἱ 
δοίαᾳ, ῬΎΙΠΠὰ5 85 40 πᾶς ἀἰβραξαίομθ. ἃ] θηἃ5. 6586. ἀθιηοη- 

βίγαῦ; δοοιἀβηΐα! αὶ ΘηΪΏ 65 βοϊδηξίδηη δα πη ογο ] απ, νὸ- 

γἰαΐθιη διιίθμη ΟΡ ΠΟβοθηξ 8. αἰξοοίπαι ἀαθη απ) 5] ΘΠ ΠΟΔΡΟ, 
ΠΟῸΝ Ρϑου]αγο δηξαην σοημ5 (0. 2--- 4). [ἔλα δά {Ππὰ 
γϑηβὶῦ 6η58, φπραὰ αἰδέϊηρ αἰ τα ῬΘ. ΘΘΠΘΓὰ οαίο ΘΓ ἄγη, 486 

4ποηϊδι δὶ βαθδίαδπείδιη. του δηΐαν. Οἠηηΐα, 5005 δ {1 6550 

ἰην οβεραηάδιῃ (Ζ 1). Οἴδι βιιθβίαῃέίαι. ααῖπῃ Δ}11 Δ11|8. ἴῃ 

ΘΘΠΟΙ 15. 5101 ν᾽ ἀθδηίιν ᾿ηνοηΐββθ οὐ «αδίπον ἴογο ἐϊβίϊη- 
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ΘΌΔΗδΙΓ Θὰ 46 τὸ βϑηξθηίίδθ, 54] 46 πὶ ψοὶ ἰουηδθ (τῷ τί 
ἦν εἶναι) ν6] ποίύϊοπιὶ πηΐνοῦβα! ν6}] σφ ΘηΟΥΪ γ6] τηδίουϊαθ 

(Ἰαδίαν βία πέίαθ ἀἰθἸΐαβ, τηδίουϊαθ ἱπΠ ηϊαύθμι Δ} ΘΠ δὴ 

6586 ἃ ἀοἤηϊία 5 δίδηξίαθ. παίαγα θα 16. ΡΟ 551 ΠΠ1ΠῚ ΘΟΓΗΪ 
ἴῃ [Οὐπιὰ ν] ποίϊοπθ βυθβέδηξα!}1, τῷ τί ἣν εἶναι, ἀοοοί. 

Αἰψφαθ ἤδῆο ἴουπηᾶπι 50} 50 ΠΕ] 8} 6Π|, ΟῚ ΟΧίγΓα ΤῸ8. ῬΟβίίδτη, 
ῬΙαιοπσαγαμι ᾿ἀθᾶσιιηι δὰ τηοάτηη, 564. 10.515 ΤΟ ΡΒ. [ΠΟΙ 88 1η, 
Πα 6. ΟΠ] ΘΠ πΠ1 {18 τ 15, 486 δδύ ΠΟΙΙΟἢΪ5. πηὶν ουβᾶ- 

[15 ταύϊο, 564 βηρι} 15. ΓΘ. ΡΓΟΡΓαπι, ἀθβουρίδμι {Πα ἀ6- 

ΠπΙΠΟΠ 6 ΠΟΙΟΠΙ5, ἃ ΟΠ τπδύουϊδ 6 ΡΥ ΠΠΠ]16. τπδύθυ ἃ  Πτη 

ΔάμἸβΈΟ ηΠ6. ἸΠέροΤΑΠῚ, --- Πδπο ἸρΊΓαΓ [ΟΥΠηδ τη 55 8} Π] Δ] θη 

ΔΘΘΓ Δ 6556 δὕ ὉΠᾺΠ 80 5[Π]Ρ} 106 12 ΠΔΙΌΓΆΠΙ, αἰ ΟΓβῖ8 6 Ρᾶτ- 
{0 τ|5. ΓΟΠῚ ΔΟΌΤΘΒββιβ οὐ δὰ 146 πὶ ΟἸΠΠΐἃ ΓΘίοΓΘηΒ, Ρ6Γ. ΤΟ] ]- 
Ζαπη) πηϊνουβαπη ται Ζ δχροηϊξ. (ὐοιηρ]οχιιβ ἀοἰπμά 6 Ὀγο- 
υἱοῦ, 4πᾶ6 6χ μᾶς αἰδραίαϊοηθ. σοιηργοθαία οὐ τηδηϊ[οβία 
ἀρ οηΐ νἱ ον! (ΠΗ 1), οὐ δαάϊθοίβ ψφιιδθβίο θτι5. 41} 58}, 
4πᾶ6 οἴ δχροβίία ἴοτμμδθ οἵ ῃπδίουϊδθ πδύπσα Ὁ μ δου ηΐ 

(ες. 2 ---5., υαπϊίδέθιη οὐ ποΐαγ 1η σΟΠΠ οΙομἄὰ ποίϊοπ 6 οἵ 

[Οὐδ 6. σα μ]δίοτἃ 1) ΠΟΙ ΟΠ 415. ΤΟ 5. 5651 105. Γ6- 
ἀποῖῦ δά ἀἰϊἰβουπηθη ροίθηΐξδθ οἵ δοίιβ, 486. ΘΠ ΠΟ ΠΕΕΓ 
ΙΠΐ6 1 856 Ρ6Γ ΡῬγποϊρίι πον η8 (6. 6). [η46 δρίιβ {τ δ: {8 

δ δχρ!!οαπδ5. ρούίθηξαθ οὐ δοίπιβ ΠΟΙ Π 65. (09), αίθιι5. αἰ- 
ΒΕΠΠΘῸΙ ΘΠ Εἶ5. Πδέμ ΓΔ ΒΌΡΓα [ἢ ΓΙ ΠΟΙΡΙΟ ΔΙ (θυ Ἰπ5 ΡΥ 5. ἢ αΐτ5 

ἀἰβοῖρ! δ (δ᾽ 2) βἰρῃιποδνοναί. ΕΔ ρυπηῖπη 4αϊάθαι ρμθέθη- 
(ἰὰ6 παίανδμηι “6 5ου 16 Θαιηα6. ΘΟΠΙΡΤΟΡᾶΤο βίπάθέ σα δὸ νο- 

τἰϊαίο ἃ δοίιι 6556 αἰβοουποηάδῃ (6. 1 --- 4), ἀοίηά δ. δοίαμη 

ἀἰδηοαϊ! ἃς α΄ βου], οὐσηαιθ δὲ ΠΟίθη86. οὖ (θιηρουο οἵ 
βαρβίαηεία ἂς αἰοῃίίδία. ροΟίογθ μα 6586. ροΐθηξία ἀοιπ βίγδῦ 

(ς. ὅ-.9). ΤῬοηΐᾳαθ «αι ἴῃ ΟΡ ΟΒΟΘἢ 18. σΟΙΠΡΟΒ {15 τ - 
θὰ5 Βᾶρο 810 ψϑυϊϑεῖβ ἰθχ, αὖ σοπἰαηρδηΐαιν ἃ αἰ ΓΙ ΔΉ 

ΠΟΙΪΟΠ65. Ρουθ ἃ Τ65 νοὶ σοηϊπποίαο βη} ψ6] αἰβιπηοΐδο, 

4πᾶ86 56 νου ξᾶβ ἴῃ ρϑγοῖρ θη 415. ΠΟΈΪΟΠΙθ15. δ ΡΠ οἰ τι5. ἀἴ5- 
ἐορίαξ; πἰμη τη ἴῃ Ϊ5, Τϑιηοίο ΟἸΠΏΪ ΘΥΓΌΓΟ, ΠΪ81] αἰ ἰοὸ- 

οὐ ΠΟ Γ6. ὨΪ5Ὶ ν 6] ρϑγοίρουθ νϑὶ ποὴ ρϑιοῖρονα (ο. 10). 

Ῥ τον ββίμι 6. βιμημηδ τη 00. ΓΟ Οαρ αὰ ̓ ΘΟΙΟΥῚ [ἢ πη η)0- 

τα τονοοδηήα ραίΐαν!, τ {τ 510 ἐοἵ5. αἀἰβραςαί!ο 5. σ0η- 

τοχίιι8 ἀρρδιθαῦ; δοουγαίογα απ ἀοβι ἀθυδνθυηΐ, ἃγριμη θη 

ΒΙΠΘῸΠ15. ΠΡΤΟσ. ρΑΓΕθι15. ἢ ΘΟ ΘΗ ΓΟ ργδθχα ΘΟ 6- 
"δηΐ. Ἰηνρηΐϊοβ ααϊάθιη οὐδ) ἴῃ ἰδ πὰ ψ6] ἀγέϊι8 Θ0ῃ- 



13 

ἰαποία γ6] δρίϊι8 ἀἰβροβίία οἵρῖαβ, σϑὶα θά ρυπδο ΡΜ - 
Ιοξορμίαθ. πούϊομθιῃ Δ} ἰηίεο αἀἰβραί(δί! 18. Δ᾽ 1 χασι Θδιῃ 
ππδηὶ 6586. βοϊθηξζίδη ἀοιοηβίγαγο Οὐ Ἰξι, 5 ὨρΡ]]οἰΐον. ρΡο- 

εἷἱξ ἔστιν ἐπιστήμη τις ἣ ϑεωρεῖ τὸ ὃν ἧ ὧν κτλ., δο γτο- 
χη ἀδιηιη ἢἰγῸ 4 1 αἰβεϊη οὐ. ΒΘ Π15. Ρἢ]ΟΒΟρΡ Ϊαθ. ἀ8- 
οἱρ ηῖ5. ἀΠΠρ Θηεϊα5. οὐ ΒῈ Ε}}1π8. ἀθβ νι; ν 6] αυοά Ζ 7 ἀϊδρα- 
ἑαξοθὴ 46. σϑηθγαίίοηθ ἱπέθγροηϊί, ἅπδο αἀἰβραίαί!ο χα! 510 
οΟΠδέανα ἃ σΟΡΉ ΠΟ Π6μ ἴον θ, 46. αιὰ ασμημαχίηθ. δ - 
ἔπ, ἢ γ γθῸ αυϊάθι 5᾽ ΘΠ οδ 8. [Θοίου! 5 φαδογοηάμιῃ τὸ- 
Πϊηααϊ. Αχαρ τὰ ᾳαϊάοπη φθηιϊι5. ἃ|1ἃ ρυδοίθγοα δἰουτὶ ΡΟ8- 
βαηῦ δΧχ δ18. 018, 001 φααράδμι νοὶ ππδϑὴβ Πηλέα νοὶ] ρμἷἃ- 
ῃἶπ5. πίον 856. οομῃϊπποία ψο 8; ἤραι6 ἰδηθη ααϊάφαδιη 16- 
Ροιίαβ, φιοα ἀἰβραίδε!ο πῖβ σοῃ πη. ΟΥ̓ ΪΠ 6 ῬΓΌΓΒΙ15. Ρ61- 

(ατθεΐ. [Ιπάδ 8ὲ ἑδηίαμι ΘΟΠΟΙ αΙ [Ιοοΐ, ροβ86. μῸ5 ΠρτῸ5 Ποο 
ογάϊπο ἃ0 Αὐἱβέοίοὶ α βου!ρίοβ ἂς ροϑβίίοβ 6586, δοοδάιῃΐ 4118 
φαδοάδηι διριπμηθηΐα, ΡΔΥΓ ΠῚ ΘΧ ᾿ἰρ518. 18. {0018 ῥοῦ δα, ρᾶϑγ- 
{πὶ δχίγα 608 ροβίία, οχ απ 85 ΓΘ νϑγὰ 80 Πρ 515886. 866 601)- 
(πιὸ οτάϊηθ Ατσιβίοίθ ον. οἵη προ δ ΟΟΡΘ ΒρΡ6 018. δι δ. 18 

ΘΟ] Πρ 88. 

Ας ρει Πα 46} ΒΟΓΙΡίΟΥ ἴῃ Ροβίουιοσο ρᾶγίθ ἀἰβρα- 
ἐαί! 18 βαθρίιβ δ δὰ σϑβριοῖξ, ἀπᾶθ ΒΡ ΟΓΙΟΥ 5. ΕΠ 018. ὁχ- 

Ροβαϊέ. Δὰ Πρ .4Γ΄ Ἰδοίογοβ τοεραί 8 2. 997) 8: ὡς μὲν 
οὖν λέγοιεν τὰ εἴδη αἴτιά τε χαὶ οὐσίας εἶναι χαϑ'᾽ αὑτὰς 
εἴρηται ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις περὶ αὐτῶν, εἴ. “1, 6. 9. 1.- 

θσαμι 5) ΠΟΙ ΔΕ1ΠῚ ΘΟΙΠΠ]ΘΙΠΟΤ ἃ ΠῚ ΡΓΠΉΔΠΙ 6Χ ῬΓΟΡΟΒΙ 8 

1ΠΠ1ὸ φαδθϑεοηθα5. 5οῖνι 1 2. 1004« 32: φανερὸν οὖν, ὅπερ 
ἐν ταῖς ἀπορίαις ἐλέχϑη, ὅτι μιᾶς περὶ τούτων χαὶ τῆς οὐ- 
σίας ἐστὶ λόγον ἔχειν" τοῦτο δ᾽ ἣν ἕν τῶν ἐν τοῖς ἀπορή- 
μασιν, οἵ. Β' 2. 99θα 15 544., 80 ἐδοϊξε οἵ ροὸὺ τσ ψφασιῃ 11- 
Ῥγαμῃ 7. ασπι Αἰ ἔου8 πὶ ἀπ ΒΕ ΟΠ 6 ΡΘΙΒΘαα αν 46. σΟΡη0- 
ΒΟΘΠΠ15. ΒΌΠΠΠηβ ὈΓΙΠΟΙΡ 5, οὐ ΡῈ Ρτοχίμηοβ 105, αδ] δη- 

{ἰὰ Δ ΘΌΠΟΓα ΟΠΊηΪὰ οὐ συδδοιηηπ6 115 δοοἀδηῦ δά βῃ)ϑίδη- 
ἐϊδπὶ τοΐογθηάδ ἀοοεί, δὰ ἀπορίας ᾿ἰρτο ΜΒ ἀϊα] είς ἀϊβοο- 
Ρίαίδβ. τϑβριοῖύ, Τργαμπι 1 2. 1008α 38 --- ὁ 10 νοὶ ργὰπὶ Ζ 1 
᾿πεθ "Πρ έ, αασση βουὴ ἰῃπο Πἰθν1 Θ 1. 1045) 351: πάντα γὰρ 
ἕξει τὸν τῆς οὐσίας λόγον, ὥσπερ εἴπομεν ἐν τοῖς πρώτοις 
λόγοις, Ἡδαμ6 δηΐμ ΠΘΟΘ556 οϑύ ψουθὶβ ἐν τοῖς πρώτοις λό- 
γοις ἰούϊιι5. ἀἰβραταίϊ 8. ΤΠ} 1} 519} }ΠΟαΤῚ, 564 Ροϑβιιηΐ θὰ 
Θἔϊδιν τοίευνὶ δά ἰμϊεϊαμπι ρᾶγεϊβ α]οιῖπβ. Ποηΐαψας δὰ Ζ 8 
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"Δ ηἸ}οϑίο τγοβριοἰίαν Δ 5. 1043) 16, ᾳαδιηαιαπι) 5815. πηὶ- 

ψοῦβ6 οὐ ἰηπβεί ποία 101 βουῖρβῖε ἐν ἄλλοις: δέδειχται δὲ χαὶ 
δεδήλωται ἐν ἄλλοις ὅτι τὸ εἶδος οὐϑεὶς ποιεῖ οὐδὲ γεννᾷ. 

Τάδθιη ΠΠΡὸῦ Ζ μἰβ νϑυθὶβ ἐν τοῖς περὶ τῆς οὐσίας λόγοις 51- 

ϑηἰ Ποίαν Θ᾽ 8. 1049 27: εἴρηται δ᾽ ἐν τοῖς περὶ τῆς οὐσίας 

λόγοις ὅτι ἅπαν τὸ γιγνόμενον γίγνεται ἔκ τινός τι καὶ ὑπό 
τινος, καὶ τοῦτο τῷ εἴδει τὸ αὐτό, εἴ. Ζ 1---9. 

Αρφοραϊξ ἀοῖπάθ ααοα οχύγθμι! ααδίμον. οχ ἢΐ8, 405 60ῃ- 
{ἰπ05 6556 αἀἰχίπηιιβ, Πρτῖ5 Δ ΖΗΘ ἴία ἰπίου 56 βῃδ σΟΠΠΟΧὶ, 

αὐ Δἰίθυαμη ἀνθ! ! γα ἃ ΑἰίουῸ ΔΘΟΤΟ βιβέ!ηθῶβ. {2100 ΘΏΪΠῚ 
Ζ ἐο ἰρ80 ἴοεο ἱποϊριειγ απδοβίο, δα αιθὴ οχύγοιηδ ματα 
προτὶ 4 ἀδάποία δβῦ; ᾿ρβὰ 11ὰ νϑυϊγλα, αα]θ5. τη] ΠΡ] 1 πὶ θἢ- 
εἰς ποίϊοποιι, πολλαχῶς λέγεται τὸ ὄν, οἰ οχίγτθιπο ἴρτὸ 1 

οἵ ἴῃ ρυπηογάϊο Πρ νὶ Ζ 5 ποδί, δῖνθ πἰγόφιο ἰθ60 ἃ] 'ρ80 
Αὐβίοίο! α βογρία, βῖν δἰΐθσο ἰοθὺ, ἴῃ {πὸ ΠΠ0}1 .4΄, ἃ] 16 ηἃ 

ἴδηι δάἀάϊία ραέθμηιβ, πᾶπο “αϊάθμη δ στοὰ ὨΪΠ1] τοϊονέ. 

Τλοῖπάθ Προν ΜΠ ρει αᾶ6 το Ζ οχροβίία βαηΐ οθμ- 
ΡΙ δοε αν. δὲ {πὰρ ἰη46 σοηβοσπδηΐαν ὀχρ! οαί: ἐχ δὴ τῶν εἰ- 

ορημένων συλλογίσασϑαι δεῖ, καὶ συναγαγόντας τὸ κεφάλαιον 

τέλος ἐπιϑεῖναι. Ἰλοπίααο ΠργῚ Θ᾽ ᾿ῃ110 ΠΟἢ βοἴαη) ΓΘΒΡΙ' 

οἰπηίαν θὰ, 486 ἀποθι8β ἢ γΙ8. ΒΡ ΓΟ θιι5. ἀϊβραΐαία 5ιιηΐ 
οἵ δχοιββα: περὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτως ὄντος καὶ πρὸς ὃ πᾶ- 

σαι αἱ ἄλλαι κατηγορίαι τοῦ ὄντος ἀναφέρονται εἴρηται, 

περὶ τῆς οὐσίας κτλ., 564 οἶδ) πονὰ 4αδοβίίο 46 ροίοηςια 

οὐ δείαῃᾳ μος ροιββιθηιπι [060 δὲ δρίρ νἱἀ θέαν δὲ πο ββαρῖο 
Ἰηδύϊ{α!, 4 δ) οὐ δά ποὺ ἀἸβουπηθὴ ἀθ οί! βιιμλι8 ᾿η 4886- 

τοη δα ν 6] υϑυαμ 565] 1] Πππ ν 6} ποίημα πηϊζαίο ({Π 6), οἱ 

Ποὺ ααδγίαμη. Θηξτη ΘΘη15. Δἤπο βαρογοβύ δά ἰπαυ]Γο π πὴ, 
εἴ. Δ' Ὡ. --- Ια 4ὰὰπὴ φαδίμου δχίγθιηοβ ΠΡγῸ5. ἀη0 α15- 
Ρυΐξαηαϊ οοῃίθχίι. σΟὨΠ ΠΟΙ ἀρρᾶγθαΐ, ῬΥΠΐ δαΐθιῃ ἀπὸ {0 1] 

410 πὰπο ϑιπιη ἸοΘοι ψὸὶ βαδρία ἢδίυτα (πθαηίαν, δὲ 11- 

ὕγο 7΄ σοπίέϊηιιο βου ρίου. δε[ ΒΟ νομἃ8. θὰ85. ἡπδ βίη 68. 86- 
οοααΐ, ψφαὰ8 ἰργὸ Δ᾽ ργοροβι, οασπααθ θυ ἃρογίθ γαβρὶ- 

οἷαί: τῆᾶ Δ ΠΟΤῈ. Ροίοβέ ἀαθιίαίο, πῃ Πρ ον 4΄, ἴῃ 480 
4881 46 ἰηΐθοτο αἰβραίαξί οηθη νἱ ἀδίαν οτγάϊγι, Ασίβέο θ!β 
6Χ ΘΟΏΒ1Π10 ἰρϑίπῃ {τα 7 οοῃίϊηιιο. Θχοορου, 8η ψο] 8118 

μου Ροβίία 6556. γ6] ΟἸΠΠΪΠΟ 5Θἰ ΠΡ Ὶ δἰΐψο τη040 ροβίοτγϊο- 

ΓΘ) δΙΘίδ ἢ γβι όσα ρᾶτίθιῃ ἢ --- Θ᾽ ἃ ρτίονο νοϊαονῖέ. 8564 

ἰαθο οἔϊδι απ] αί10. {01}1 ν᾽ ἀοἱίαν σοιηραταίο Πἰῦτοὸ Κ. 
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Ετοπίπι ΠΡτῚ Καὶ βἰπραϊαν!8 πα δπ) δϑέ γαίο. Ρυίογο Π]- 
θγὶ ρανίθ Ἂς. 1 --- 8. 100ῦα 26 (46 ροβέογίογο ρᾶγίθ ροϑβίμδς 
ἀἸοοπαάϊ οὐ ἰοοι5) δαάθῃ δοάθπι ογάϊηθ Ὀγονῖιβ Θχροβίία 
Ιορίμηιβ, ἀπᾶ6 ἀβθογ5 αἰἰβοθρίαπίαν Πγῖ8. δ... ΝΟ ὁχ- 
οογρέίσμη 6886. ΠΡγαμη Κα 115. οχ {0 18 ἔδο 6 σοπμοθάοθί, ααὶ 
ἅπδ6 ργορτία βἰηύ Πργὺ ΑΨ, «6 νηΐπιι8. ρία δ ἀπ ποῖάθ οχ- 
Ροβίΐα «ιᾶιη ἴῃ ΒΌρΡΟΓΙΟΥ 5. ΠΡ γῖ5, δὐίοπίθ οοῃία! γέ. 1)1}1- 
ΘΘὨΟΙ ἃ 5ῸΡΕΠΟΡ. οὰμι τοπὶ ρογίγαοίαν! Βγδη  ἰβιι8. 1. 1. 
Ρ. 66 544ᾳ.; ἰρβὶ «αϊθιβ ἴῃ τοθὰβ ἀΠΠογαΐ Πρὸῦ Καὶ ἃ ΠΡγῚ8 
ΒΓΕ ἴὰ ἰηίογργοίδίίομο ΠἰθνῚ Καὶ Ὀγονιίου βισηΠΠἸοανιπιι8. Δ 6- 
ΤΠ] δηΐπὶ σογο ἰά οδύ ἀϊοοπϊ σθηιιβ ἴῃ Ρυογα ρᾶτίο {τὶ 
δἃ6 ἰδῃΐιι5. οὐαὶ ΠΡ γὶ5 51} βοηίθηί για. Ομ ατη ΟΟΠΟΘΗΓΕ8, 
τὖ Δ} 4]10 ροβί Ατιβίοίθι πὶ ΡΒ] βόρμο Ῥονιρδίοεϊοο δα {1- 
θυθι βου ρίαμη 6586, 6 ῬΙΌΡΆΡΙΠ 6 οὐ νἱχ οὐ 1 }}} 6 ο556 νἱ- 

ἀοαίαν. [Ιἰααχιιο δἱ 6 ἰἰβάάοιυ. το θ5. ὈῚΒ. 40 Αὐιβίοίθ!  ἀΐβριι- 
[αὐτὴ 6856. ΡΟΠΐηι8, Ὀγον 5. τὸ Κὶ 1 --ϑ, οορίοϑβιαβ. οἱ 

οηποἰαίίιιβ. ΠΡ νῖ5. 21.1"4 το πραγ ᾿η6. “δ ΠΠ8 ΠῚ ΒῈΡΘΙΘΒ56 
αἰχὶ ἀδ ᾿ηϑεϊαΐο Πρνουαι. τορι νϑοοσπη. ογάϊηο. ἀαθ α- 

τἰοηθιη. Ναιηια ἴῃ ἰργὸ ΚΑ οσομπίϊηιιο ρΡοβύ ὀχροβιίθαμη οἱ 
οοπἢειδίσιη. ται οἰ μαίίοημο ρυϊποὶρία. σΟΠ γα ΠοΕΟἢἷ5. ΡΥΊ- 

τη ΠΟ ρυηαο ΡΒ] ΟΒΟρ ΐαθ Βα ΕΠ} 1πι8. «αἸ δε ηο αν, 80 
ἀοϊπάθ. ὁπη5. δοοϊἀδηΐαϊο οὐ θῃβ ΠΠπ4, χαρά νογιἑαΐθπι. ΒΙρῊΪ- 
[Ἰοαὲ, ἃ αἰδραίαίίοηο ἐπβεϊαθη ἃ σοπιονθίμτ; δα ργΟ ΡΠ }6 

οδύ, ἤθάπο ΠΡτοὸβ 7 οὐ δὶ φαιθιβ οαάἄθιη οοάθαι οτάϊηο. ρΡοΥ- 
ἰγδοίανις αὐψαθ ἴῃ ἰἰγὸ Κύ, Αὐιβιοίθι οὴ. ν 6] πίθου ρ οβ 5. ἃ 1118 
Π|0γῖ85. ν6] α11ἃ ἃ] ὰ ταύοπο ν αἶδ86. ΘΙ ΠΡ ΘΓΘΟ. 

Ηδος 5ἱ ἰδιηαιαιη [απ διηθηία αἰἸἰβραςαι!οηἷβ ΡΟΠΪ Πϊσοί, 
ἀπαῖ οὐ σοπύϊπαδηι ἀἰδβριιαύ! ΟΠ Θι [6586 ἴῃ 115 ΒΓ ΕΖΗΘ, 
δοβααο Πργοβ μος οΥγάϊπο ἃ} ἴγ50 6886 Αγβίοίς! α ἀἰβροβίίοβ, 
ἴᾶπη 46 το! αιῖ5 ΕΠ} 15. ΓΔ Ο1ΠΠπ|8. ΟΡ ἢ Ὁ ῬγΟΡ ΡΠ 6. ΡΤΟΐογτο 56η- 
ἐφη Δι. 

Α΄ ρυϊπισαι ααϊάοπι {ΠΥ αὶ πΐγιαπι ἃ Αὐιβίοίθ! 6 'ρϑὺ δὴ 
40 4]10 οἰπβάθιι αἰδοῖ ρ! δ ἈΠ ΟΒΟΡΙΟ βουϊρέιβ, αὐγαιη 510 
ἰοοο ροβίξιιβ ἢ 4110 ἰγδῃβίθυ π 8. δββοί, ἴδτ δη  ααϊίι5. γἃ- 

τὶ ἀαθιξαίιιη 6556. οὐ ᾿πάϊ οδίαμη οχ πίον ργοί 5 ἀταθοὶβ οο- 
ϑηοβοίμαβ. ΕἸιουιιηΐ δηΐπὶ αἰ 0} ΑΥβέοίο 8. 6586. παπὸ 11- 

θυτη 564 Ῥαβιο 5 ἀϊσογοηΐ, οἵ. α« 1. 9934 29 νϑγ. Ἰθοί.: τοῦτο 

τὸ βιβλίον οἱ πλείους (φασὶν εἶναι Π}ασιχλέους τοῦ “ΡῬοδίου, 

ὃς ἦν ἀκροατὴς ᾿Ἱριστοτέλους, υἱὸς δὲ Βοηθϑοῦ τοῦ Εὐδή- 
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μου ἀδελφοῦ. ᾿“λέξανδρος δὲ ὁ ᾿“Ιφροδισιξύς φησιν εἶναι 
αὐτὸ τοῦ ᾿“ριστοτέλους, εἰ ϑ6|)0], ν». ὅ8θα 41. [Ιάδιη 5'π6 ἀὰ- 
10 ἐγδά δ ἴῃ ργοόθιηῖο ΠὈΓῚ α 18 ᾿ ΓΡΓΘ5, 41 να]οο ΡΒΪ- 
Ἰοροῃὶ ΠΟΠΊΘη ΡΓΔ6 86 ἴογέ; 4ὶ φαοά Ῥαβιογαΐθιη δοίο 6 Πα 

6558. ἀἰοἰε μαϊθ5. Εθνὶ, ἴῃ 80 ΡΠ 10. Ομ 6. ψν6] ἰρ86 ἰη- 

ΘΓΡΓΟ5. γ6] ΠΠγαΡ ν᾽ ἀθημίαν. ΟΡΓα886. Π)θηΐαιια ααοά Α50]6- 
Ρἷιβ 56}. ρ. δῶθα 7 Πργα 4, ἃ φυϊθαβάδιη ῬΑβι0} ἐγ ῖθαὶ 
ἰγδαῖς, 14 δά Πθτγαμ α ΡΟ 8 ρου γ6. οὗ Ρ6 Θυγογθιῃ [6- 

ψίββηΐ ἢπϊπ5. ᾿η ουργο 5. δὰ γι. 4} ἐγδηβ᾽ ὔμμ 6586, ΟἿ 
τηᾶρηᾶ ψοΡ (α 15. Βρθοῖθ ϑιβριοαίαν Κυίβομο 1. 1. Ρ. 268. πού, 
ΑΙ σογῸ θταπι α Αὐἰβίοίθ! σα πὴ 6858. οθηϑιθυιηΐῦ, ΠΟῚ (δ: 

(δϑι πη οσα ἢ δοίογ ἐδΐθη) φαδη δασιη (6 'ρΡ80 ἰἰῦγοὸ ἱπα!- 
οἴαπι βϑοαί!, γαῖ ΑἸδχαπάοι ρῥ. 100, 10: τὸ ἔλαττον ἄλφα 
- ἔστι μὲν ᾿“ριστοτέλους ὅσα καὶ τῇ ϑεωρίῳ τεκχμήρασϑαι, 

Αβεϊδρίιβ 56}. ρ. ὅ8θα 9: γνήσιον δέ ἐστι χαὶ αὐτὸ τοῦ “4ρυ- 
στοτέλους τὸ βιβλίον, καὶ τοῦτο δῆλον ἔκ τε τῶν δογμάτων 
καὶ ἐκ τῆς λέξεως" χαὶ τῆς φράσεως γὰρ τὸ ποικίλον πα- 

τέρα τὸν ᾿“Ιριστοτέλην προσαγορεύει. γο δαίοηι Ιοο0 Ρο- 
ΘΠ ι5. οβϑοῦ ΠΡΟ αἉϑ, ΡΎΟΥβ8. αν οῦβαβ ἴῃ Ρδγίθ8. Δ θυαηΐ 
γϑίθγοβ ᾿ηἰουργθίθβ, ΠπΌσα βθηΐθηί 885. ὈΓΘν 5516. ΘΠ] ΘΡᾶ- 

(85 Ιορίπηιιβ ὅ0ἢ. ρ. ὅ89) 1: χαὶ ἔνιοι μὲν αὐτὸ πρὸ τῆς φυ- 
σικῆς πραγματείας δεῖν ἔφασαν τάττεσϑαι, τεχμαιρόμενοι 
τοῦτο ἀπὸ τοῦ τέλους τοῦ προχειμένου βιβλίου" λέγει γὰρ 
«διὸ σχεπτέον πρῶτον τί ἐστι φύσις.» ἕτεροι δὲ πρὸ πάσης 

ἁπλῶς ϑεωρίας φυσικῆς τὲ χαὶ μετὰ τὰ φυσιχά, ἀπὸ τοῦ 
ἐφεξῆς τῷ ἀνωτέρω λεχϑέντι τοῦ τέλους ῥητῷ χαὶ αὐτοὶ 

τοῦτο χατασχευάζοντες, τοῦ «οὕτω γὰρ χαὶ περὲ τίνος ἡ 
φυσικὴ δῆλον ἔσται» καὶ τοῦ ἑξῆς. ἄλλοι δὲ πρὸ αὐτοῦ τοῦ 
μείζονος ««[ τὸ παρὸν ἠξίωσαν τάττεσϑαι. φαίνεται “γὰρ 
ἐφεξῆς μετ᾽ ἐκεῖνο τὸ Β' ἐχεῖσε γὰρ τὰς τῶν πρὸ αὐτοῦ 
δόξας ἐχϑέμενος --- ὑπέσχετο ἐν τῷ τέλει περὶ αὐτῶν ἀπο- 
ρῆσαι, καὶ ἀπορεῖ περὶ τούτων ἐν τῷ ΚΒ. τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ὧδε 
ἔχει. τὸ παρὸν βιβλίον τοῦ πρὸ αὐτοῦ ἐστὶν ἔλλειμμα" ὑστε- 
ρήσας γὰρ ἐκεῖσε περί τινῶν, περὶ τούτων ἐν τῷ προχειμένῳ 
διέξεισιν. ἴρϑιμη. ΑἸοχδῃ σιμὴ 181} ΟΘΡ ἀ46 δὰ τ ϑύδίι 556, 

564 ἃ0 ἃ]ῖα βϑηΐθηζία δά ἃ] 18} [ΟΡΡῚ 6Χ Θἰπ8. Ομ Θηζαυ]Ὸ 
ἴδοι! σορηοϑβοαβ; 060. δηΐ ἢ θυῖ ἃ Ρ μι γβϑίοαθ οβ886. αἰϊδβεῖ- 

Ρ]Ϊμαθ οὐ ἴαϊβο ἰηίουροβίίο μος ΠΡ 6110 ἀϊνθ}! ΠΠΡνῸ5... οἵ Ὁ 
Πποι!ομεἰ8 ἀθιμοηβέγας ἀυθ τη 18, τΠ040 ρΓΘΟΘιμΐτ 6558 α- 



᾿] 

ἷξε παν ουβαθ ΡΒ] ΟΒΟρ δ {ποονοίίοαθ, 040. ἃ}0 Ποο, ΄πθιη 
πη ΟΡ ϊη οί, Ιθ6Ὸ ΠῸ ἢ ΔΙΙΘητ 6556 ἐπα οα, οἵ, ». 100, 12 --- 

101, 10. 102, 23. 105, 285. 127, 3. [Ιὴ ἰδηΐα νοίοσαιη ἰηΐοι- 

Ργούπιη. ἀα᾽ἐαιο πο χαϊ ρο 5810 ρυο Δ ΠΠον ἀ6 ΠΠ00Ὸ ἃ ἱπά!- 
οδν, ΠΟ Δἰαη 46. νἀ δύαν ἢἶδὶ οχ ᾿ρ80 {Πῦτ0Ὸ ρμοίθησαμη 6556. 

ΟΠ ΤΗΡοΥ ἃ {εθιι5. οοηδίας σαριτθιι5. Ῥείμμο οδρὶδα νου (Δ 615 
᾿Π 4 ΕἸ 51 610. φαοιηο ο νοὶ ἀΠ[Π }}18. ν 6] [8 0}}158 ᾿πα!οα πα 510 οχ- 
Ροπαγ; νου δέθιη, ἴῃ πὰ ΟΡ ΠΟΒΟΘ 48 νουβοίαν Ρ]}] Ο5ΟΡ Ϊἃ, 

ΟΘΡΗΪ ΡΟ ΒΒ: 11} 1 ΒΕΠΉΪ5. ΓΘΙῚΠῚ ΡΥΪΠΟΙΡ115. ΑΙΘΡῸ οαρ τα 

6558. ΟἸΠΠΪΠΟ ΡΥ ΪΠΟΙρία αφαδθάδιη, ΠΘ΄16. σδι ΒΑΓ 56 ΓΘ ἢ ἴῃ 

᾿η ΠΗ ΡΟ586. ΔΡΙΓῸ ΒΟ ρίου ΘΟμρτο αί. Τογίϊο ἀθηϊαπα 

οαρΙΓ6. αι ἀοοθηαϊ αἱνογβιζαΐθιη ν 6] οοηβαθέμο ἀἰδοθηίίαιη 

γ6] 1ρ8ἃ τοὶ ἢδίπνα δχὶραί ρουβίγ ΟἹ. --- Ηδοο σἀρ᾽ία αἰγιτη 
οἰαβάθη δἰ αἰβραίαι! 9 18. ρδᾶγίθδ, 8) ΘΟΙΠ ΘΗ ΆΓΙΟΪὰ ατι86- 
ἄδιη ἔδιπογα οὖ [ον αϊο σοηρ] αὐ! Παίς ἰαγα ροΐοβί ἀπ] αι. 

Ετοπΐμ Ρυηο απ! θμ. Ομ σαρὶΓο αἰίογι ρμοίοδβί οογία ατο- 
ἀαιαιηοο ΘΟΠΟΙΠΑΓΙ, 5:4 (θη 5 ΠἸΠΘ μὴ ΡΥ: ΟΡ 15. ῥσ- 
ΟἸΡία ΤΟΥ ΔΘίΘΓΠ ΔΙ ΨΘΥΙΒΒη8 ΟἸΠΏΠΠ 6586. “Ἰοἴ, 993 

28: διὸ τὰς τῶν ἀεὶ ὄντων ἀρχὰς ἀναγχαῖον ἀεὶ εἶναι ἀλη- 
ϑεστάτας, οἱ αἰΐεγο οδρὶία 46 βοῦία οδιιβασιαι ν6] 1Πηϊἃ 

γο] Πηϊία αἰδοορίαίξαγ ; φαδιηαπδιη ἰθηπ6 δάιποάιτηι) οὐ οχίϊο 
μος οϑύ βϑηξθῃε απ νἱποι!αι. Το γί. δαΐθιῃ οἀραΐ πιο 

τη 0 40. οἴη ΒΡ ΓΙ ΟΣ 5. οΟΠδογοί, οὐ φιοοιπηθ ΡΌΠΘΡῈ μ]ἃ- 
σπου ΙΟ00, ΡΑΡΙΟΓ ἃρίθ ν᾽ ἀθὈ] αν ροΟβιΐαμ. 6586. 564 εἰν 

ιαθο πὰ οϑέ οὐ οοηξηιμα ἀἰβριυίαίο, 5ῖν ροίϊι8. {τὰ ἀἰβιπη- 

οἵα ἸΠΟΙ 56 σΟΙ 6 Δ.101 ἃ, οἴμ τη οἰ ρῃγβῖοα οοτία ἀοοίγηᾶ 

Π181} παρ θηῦ οοιπιμηθ; ᾿π]! 0416 οὐϊαμη. τηΐἢϊι5. ᾿ηΐοι [ιἰβίο- 

ΤΙ ΔΠῚ ΒΌΡΘΙΙΟΥΙ5. ΡὨ] ΟΡ ἶδο. οἱ αἰ  δοί!οτη ποία ἢ νϑ᾽ οαστι 
«αδοβύϊο θη αἰβοθρίδ θη πίοι ροβίία ποὺ ψ 6] 46 νου αΐθ 
γ6} 46 οδιιβαστη Πηϊΐὰ 56 116 ν6] 46 “οοθηα!] ταίϊοηθ αἴβρα- 
ἰδῖ]0 ἴΘΡΓῚ ΟἸηηΐη0 ρΡοίοβί, Οὐ αποα ΟΧίγο 15. Οαρ 5. (ογ- 
ΕΠ ν 8. Ἰηδη] οβϑίο δά ρἢ γβϑίοδμι ἀἸ5οΙρ] !ηδηὶ ἰγαηβίίαγ: διὸ 
σχεπτέον πρῶτον τί ἐστιν ἡ φύσις" οὕτω γὰρ καὶ περὶ τί- 
γων ἡ φυσικὴ δῆλον ἔσται, χαϊθι5 φαδθ ναϊσοὸ δἀάπηίξιν νουθὰ: 
καὶ εἰ μιᾶς ἐπιστήμης ἢ πλειόνων τὰ αἴτια χαὶ τὰς ἀρχὰς 
ϑεωρῆσαί ἐστιν, δὰ οἴϊσογα 6 ἐοχίι. ΑἸ χδηανὶ δποίον αίο ἐππ- 

Ομ, --- Τὸ ΜοΙΔρ  γβιοἰβ ἱρὰ ααΐη 510 τϑιηονοηάιι5. [ἰ- 

θὲγ α, νἱχ ἀπθίτιπ ροίοβί νιον; ἃ} Αὐ᾽βίοίο!α δαΐομι πὰ 
510 ΔΙ! οα πὰ. δὴ 4ᾶ81 [ἢ τη 566} ] 8615 οἰπ5 1106}118 οἵ θ0η1- 

Ατιϑίοι. τηθίαρὶι. ε4. Βοπῖὶ Υο]. Π. 2 
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᾿πΠθηξα 115 Γι ποπάπ5, οὐ Ππθυϊσ οβέ ᾿πατ οι. 66. τηπ] πὴ 

γοίδγί αὐγαπι ΡγΟθανογβ. ῬΙσΘ Πα σθηῖϊ5. αἰβραςδηάίσιια. τὰ- 
το ποῖ 4πὰπῃ σΟηβίογο, Αὐ βίο 6115 τη ἢ 1 ΠΟ ΡΓΟΓΒΙΒ ΔΡΠΟ- 

ΒΟΟΤῈ ΒΒ νἱ θοῦ; 56 ἴῃ ἑαηία τὶ Ὀγον!ίαίο αΠΠΠ101}6 δϑί ὃχ 
οἰπβηιο αἱ 10 416 115. ΘΟΡΕ αυ!ἀααδμπι ΟΠ] Ισογο. Νοο Βρουηθηάἃ 
οδέ ατδοσούπη ᾿ξ γρ γί η διοίου α8β, ὅπ ἀπο ῬΆΒΙΟΙ 11- 
Ῥσυιῃ ἐγ θα, {ΡΠ δοΟΘρΙ556, αποα Ααἰβίουθ!! νη] δ ηΐ, 

Ἰά οχ 510 ἰηϑοηϊο πάίοατο νἱ ἀθπέθσ. [τἀ τπὰ 95. υ!ἄθιηῃ 
60 Ἰπο]|1η0, τῷ ΠΟ 6886. Ατβίοίθ!β ππὰπς ΠΠΡγππη ρΡαΐξοιη, 566 
[δὴ ΡΓῸ οουίο [ἃ ποπη ἐοηίοη 586. 

ΑἸτὰ οδύ ΠΡτὶ 4 ταῦο. Ἐπιπμηθγαμέι μος ΠΡΓῸ αἰϊχψαοί 
νοσάθα]α ἀρὰ ΡΠ ΟΒΟΡ 5. “αμπιηηδχίηθ. τἰϑυνρδία, ἀρχή, 
αἴτιον, στοιχεῖον, φύσις, ἀναγκαῖον, ἕν, ὄν, οὐσία, ταὐτόν. 
ἕτερον, ἀντικείμενα, πρότερον χαὶ ὕστερον, δύναμις, ποσόν, 

ποιόν, πρός τι, τέλειόν, πέρας, καϑ'᾽ ὃ, διάϑεσις, ἕξις, πά- 

ϑος, στέρησις, ἔχειν, ἔχ τινος, μέρος, ὅλον, χολοβθόν, γένος, 

τρεῦδος, συμβεϑηκός, οἴ ψιοξ πη 415. βίηθτία πβαγρθηίαι, πο- 

σαχῶς λέγεται, οχροηϊίαγ, Ατιβέοίθ δ φα!ἄθιη. «πῃ 510 Βῖο 
ΠΡ σ, ὩΘη δέ ἐαγ ἀπ! ξθηηπβ; ΠΟΘ. ΘΗΠ γ 6} ἴῃ ΘΠ θΠ 15 
γ6}] ἴῃ φόπογο ἀ!οοηἋϊ ᾿ην θηϊαβ, απο] 8) Αὐϊβίοίθ! α Δ  ομπι 

νἱ ἀθδίαν, οἵ δἰ 68. ΡῸΓ στο !πὸ5 ΔΙοίδρ ἢ νυ ϑιοογαπ) {0 1Ὸ8 

'ρΡ856. Ατιβίοίοοβ. ἔππης σΟΙΠ ΘΠ γ πὶ περὶ τῶν ποσαχῶς λὲ- 

γομένων πομιηδίϊμι τοβρίοῖε, Δ᾽ 4. 1θ28α. 4: φανερὸν δ᾽ ἐν 
οἷς διωρισάμεία πεοὶ τοῦ ποσαχῶς λέγεται ἕχαστον, ὅτι πολ- 
λαχῶς λέγεται τὸ ὄν. ΖῚ1. 1028α 10: τὸ ὃν λέγεται πολλα- 
χῶς, καϑάπερ διειλόμεϑα πρότερον ἐν τοῖς περὶ τοῦ ποσα- 
χῶς, εἴ. 4 7. --- : [1. 1053α« 15: τὸ ἕν ὅτι μὲν λέγεται πολ- 

λαχῶς, ἐν τοῖς περὶ τοῦ ποσαχῶς διηρημένοις εἴρηται πρό- 

τερον, εἴ. 41. 0. Νόοη βἰρῃπηοδίο ΠΠὈΤῚ ἀΡρι Θηΐο σα] ἐϊέα! ὁ 
Θαπάοιῃ ΠΠ για “ὶ τοβρίσογο ν᾽ θέαν Θ 1. 1θέθα ὃ (εἴ. Δ 12), 
8. 1049) 4 (εἴ. .. 11), ὄ 8. οχίτ. (τ ἴουυῖ πος ροίεβέ δὰ “4 28), 

4. Ἰθ0δδὺ 7 (4 22), 6, 1056 85 (4 13). Οὐπέγα 1 1Ρ50 1!- 

ὑγὸ 4 ἀἰϊβριυίξζαίίοηθιη 6 ροίομπέία οὐ δοέι ροβέθα 5. Ε11π|8 
ΡοΓγδοίδπἀδπὶ Θ586. αἰεὶ «Γ 7. 1017 9, αιοά ρογέπογο ρμΡού- 

οβϑύ δα Πρχῖπ Θ, ργδοορι δά Θ 7. 1)6 ποίίοηδ τοῦ συμ- 
βεβηχότος χαϑ' αὑτό υοά εἷΐ λύγος δὲ τούτου ἐν ἑτέροις 30. 
1025. 33, ᾿Ἰη 6 Πρ τὸ φαϊ ἄθπι Ροβϑιθαβ αὐτὴ ΑΙοχαπάγο Αρητο- 
ἀἰβίθηϑὶ δὰ ᾿". 1. Απαϊψνείοα ροβίογίογδ, βοά δῶν αἰβραξδεϊο- 
Π6ΠῚ Δ ΒΟ] αΐδι) ἀἸοα δ. ᾿ἰπϑεπϑη απ, 0515. Αν βεοίο! β. νετ- 
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θ15. γαβέγα χυδογαβ ἰηἀ!εαίαμη. Τ)οηΐααο φαοα αἰεὶ! 15. 1021α 
19: τῶν δὲ χατ᾽ ἀριϑμὸν (ἰηΐ. πρός τι) οὐχ εἰσὶν ἐνέργειαι 
ἀλλ᾽ ἢ ὃν τρόπον ἐν ἑτέροις εἴρηται, δάμηοάϊμι 68 ἀαθίθιη 
4πὸ τοίθγοπμάπμῃι ραΐθιημ8. 

Αὐἰβεοίθι θα ̓ ϑιταγ 8. ΠΌΤ ΟΥΙΡῸ αὖ ἐγ Πα  5ῖπ6 Ὁ}]}ἃ 
ναγί θέα, [ὰ 181} δϑὸ σαν 1 ἀπ ΔΈ] ΟΠ οι νοσθίμαγ. 564 ποηπὸ 

Βοος ἰοοο δΜοίρ ἢ υϑισογαπι τοίην, πθαθ. δά τηθίδα ρ ἢ 8: οδιη 
ἀοοίνί δι ΓΘίθυτὶ ΟἸΠΠΪη0 ρμοΐοβί. Το 86 αυϊάρθιῃ πιὰ ἃ}"- 

ΒΓ Δαπὶ [που ϊτ, ΡΓῸ ΧΟΡ 0 νοὶ ἅ}Π1π5. αἰβοὶρ! δ 6. ΡΒ] ΒΟρ Ν!- 
οᾶἂ6 ψ6] ρυίπιαθ ἈΠ ΒΟρΡ Δ 6. Θηυ μη ΓΆΓΘ, ααού τη0 615 να]ρῸ 
ἀβαυραν! 50] ϑαηΐ τἰϑιἐα ββίιηᾶ οὐ ἀπδ51 ᾿ρϑι8. ἃυ 158. ψοοδ θα]; 

5864 οἰπβιηο αι! ααϊάοιῃ ἀοβουρίο, αποηίαμη ἤ6Ὸ μεν ηοὲ δά 
᾿ρϑ8πι αι βίο ηθ μη, Π60 486 510 ῬΓΟρΡΓΙὰ ἃ ΡΥΠηδΡΙὰ νοοᾶ- 

ΒΟΥ απ 5 Πρ ] σι ΠΟΐΙΟ ἀἰθοογηΐ , ῬγΔΘΗ ΠῚ ἀθθού ἀἰβριι- 

ἰαεϊοηΐ, ΠΟῊ ἱπέογρομὶ. Αἰοχαπάοι χαϊάδιη να! δίαιη {1011 10- 
σαπι ἰπιβία μη 6586 οὐ ῃθοοββδυίαη βία θὲ ἀθιηοηβίγαγθ, Ρ. 902, 

18: ὅτε δὲ χαὶ ἡ τάξις τοῦ βιβλίου αὕτη, δῆλον ἐκ τοῦ ποιυ- 
εἴσϑαι μὲν αὐτὸν τὴν διαίρεσιν τῶν πολλαχῶς λεγομένων 
τούτων, οἷς αἱ ἐπιστῆμαι χρῶνται, ἃ κοινῶς τῷ ὄντι παρα- 
χολουϑεῖ" περὶ ὧν εἶπε χαὶ ἐν τῷ δευτέρῳ δεῖν τὸν φιλό- 
σοφον πραγματξύεσϑαι διελόμενον ποσαχῶς ἕκαστον λέγε- 

ται. ἀχόλουϑον δέ ἐστι μετὰ τὸ δειχϑῆναι περὶ τίνων ἐστὶ 
τῆς πρώτης φιλοσοφίας ἡ ϑεωρία, ὃ ἐν τῷ τρίτῳ δέδεικται, 
ἐφεξῆς περὶ τούτων πρώτων ϑεωρεῖν οἷς ἀναγκαῖον χρῆσϑαι 

πρὸς τὴν τῶν ἄλλων τῶν μελλόντων δείχνυσϑαι ϑεωρίαν τε 
χαὶ δεῖξιν. διὸ χαὶ πρῶτον περὶ ἀξιώματος εἶπε τοῦ ἐπὶ 
παντὸς δεῖν τὴν χατάφασιν ἢ τὴν ἀπόφασιν, ὄντος πρὸς 
τὰς δείξεις χρησίμου" μεϑ' ἃ ἐν τούτῳ τὴν διαίρεσιν ποιεῖ- 
ται τῶν οὕτως πολλαχῶς λεγομένων. 864. φιδηΐορογα 118 

γον 15. Αὐιβίοίθ!β, οχ 4α 5. ̓ ᾶθο τ ρθε δ δϑύ γΔ ΘΙ ὨΔΙ]Ο, 
οὐ ΑἸθχδμάον ἀραΐαξιν οὐ ᾳφαποίοσιηαιθ Θαμ) 56 ου ! βαηΐ, [6116 
οδϑί νἱάθγθ; {ΠΠ|᾿ὸ δῆ 1 2. 1004« 28 (ΡῈ δὐγογεπ ΘΗΪΠῚ 

ΑἸοχαη ον νἱ ἀοίαγ βου ρβίββ ἐν τῷ δευτέρῳ): ὥστε διελό- 
μενον ποσαχῶς λέγεται ἕχαστον χτλ. ΑὙἰδίοίε 68 σομιρτοθ αΐ 
ον ἀϊβριυίαίο 46 ππϊίαίθ, ἀϊνουβιίαίθ, οοπέγαγι θεία 4} Π|856116 
5 ΠὩ}} 15. πού ΟὨἶθιι5, αφαδιηααδμι τα} {Ἀγ} ἀβαγρδηίαν, ἰἃ- 
"6 ΘΓ 5. δ] ΠΟΘ ΟΠ 6 ΡΟΓ Πού; 5604 τϊπηηθ μος ἀἰϊο, 

ΘΗ ΘΓ ππὶ ΡΥ μι 6886. νλίπιῃ γοοθα] γι ἀϑαπι, 1 
αποά μος το ἔθεϊς, ἀοίπάς 46 ᾿ρϑὶβ ποίϊομιθιβ, ψαϊά νἃ- 

Ὡ Ὁ 
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Ιοδηΐ φα!θαβαια Ἰηξθι 56. Τα ΟΠ θτ15 ΘΟ Π δου οδηΐ αἰβραίαηε πὶ 
6556. Ῥεδοίουθδ 8 {πᾶ ϑϑέ ΠΡΡῚ Δ διιοίουαβ ᾿ῃ ἀθἤΠῃομ 0 
Ὁ ΟΥΙΟΥΙ5. αἸβρ αι ΑΓ 5. ΟΥ̓ Π6, 5] σα! 1Π1Ὸ οχροβιίαμη ΡῥΎὶηοἱ- 
Ρἴαμη. σοπέγδ ἀἸοἐ ἢ ]5. σοητη10. 5οααίαν ᾿ ἢ] ΟΒΟΡ 86. ρτμηδ 6 
4 ΠΏ ΐο οὐ οηεβ ἀἰβαιβιιο, ᾿ίὰ ΠΡγα Δ΄ ροβὲ ἰρϑαμ [1- 
Ῥγαμι 7᾽ ροπροηάμππμ πθαιο αἰϊπὰ ᾳαϊἀαᾳαδι ᾿Π οΓροποηάιμπη 

6586. σΟηβθηΐδ θη} 68. 
Οὐοάβι «18. 5. πιοίμα8. ΤΔΕΙΟΠΙθτι5. τηπέαίο [ΓΟ μὶ ΟΥΓ- 

ἀἴπο ΠΡταμ 4΄ τ! ψα]8. οἰ] 5. ΡΥΆΘΡΟΠ ΓΘ πα πχουῖῦ ἴῃ ΔηΪ- 
τη], Π6. εἷος 41 46 }} ΟΠ] Π68 «1.10 65. ν᾿ θ᾽ επν βιιβία 1556. 

Νδιη 81 δή ρΥϊπηδιη ΡΒ] Ο5ΟρΡ δὴ ρανδίσθγιιβ. δαϊέαμη Α υἸβεοίο- 
165 νοοδθ !] Οὐ πὶ ΦΕΟΤ ἢ 8} ν ἈΓΠΙΠ {51} ΡΘΓΒΘαΙ ψο]α]8- 
βϑί, δὰ. ΙΓ ΠῚ σ σαθ τ] δἰ ἰοῚ ΡΔῚ Θγαΐ, ΠΟΤ ΓΔ ΘΟΙριι8 

δββοῦ ἴῃ πᾶσ ΡΒ] Οβορμίαθ ραγία πϑι85. Ἠδης ν6ΓῸ ἰθρθιη, ἃ} 
᾿ρϑἃ στϑὶ πδίισα βου ρέδμι, ρᾶγιαθη. υπάθιημ8. ΟΡ βογν δίϑ 6586; 
ΠΘΗ16. ΘΠΪΠῚ ΟΠ 65 ΡΘΙΒΘΟιἔι5. Θϑί ΠΟίΟη68, {πῶ5. ἴ1Ὑ6. ΤΘΘΕΣ- 

αἰ πιι5, σου! ἃοοτα ἀθει ἀουδιηιβ νΟοδ)]ὰ εἶδος, ὕλη, ὅρος, 

τί ἐστι, ἐνέργεια 8ἃ1]., οἰ δάϊδεῖς 4118, φαιόν ἃς ΠΠ}1|5. Θϑύ 

δα δαιηοήσπηι δχίθιιβ ἴῃ ρυπηα ΡΠ ΟΒΟΡ μὰ τϑιι5, ναί! χο- 
λοβός, διάϑεσις, ἔχειν ἃ]. ἘΠ ΟἸπηΐηο. 51 45. γοοα θα! γι, 
4πουαπι τιϑι ΘΧΡΟΙΪ Αὐϊβίοίο 65, σε] ἀοἸ δοίπην νοὶ οὐ Π 6ηὶ 
δ σοιΐδμη ἀαδηήδηι ἰΘΘο ΓΟίουγο ββοθρογῦ, Ορογᾶι ψ]46- 

τὰ ρογάθγο; αὐἱὰ ἀποα οἰϊδιη. ΒΡ] ον π νΟοδ θυ] Οὐ αἢ} Θχ- 
ΡΠ δῦο ἀϊδραξαμα! 5α 0 Π|| {6 ΙΟηθ 6 οϑῦ οἵ ρἤγβιοβ δὲ τπ6- 
(ἈΡἢ γβ᾽οἶἰβ ΠΡ 5. ἸῃΠουῖον "). --- Πδηιθ. Βαβρί ον ΑὐἹβίοί θη 
μος ἴῃ ΠΠὈγῸ ὨΪΗΠ ἁἰππιἃ ἰδ ΘΟ 55 1586. πὶ ! ββιηδ απ86- 

ἄδῃι νοσᾶθε!α, πα} }ὰ ἐογία γαύοηθ ἀτπιοίι ἤδάτθ ἴῃ «οἰ οί 

ὨΘ4π6 ἴῃ ΟΥ̓ Ϊη6 Ἰηδυςαοη 40, οὐ ἤθη ΘΟμ ΘΓ 1] 56ΟΓ- 

851 ΒΟ ρβῖββο αὖ ΠΘ4Ὸ 6. οἴ) ΡΠ γ81015. ἤθῆπθ οππ τποίδρἢν- 

5165. ΠΡγῚ5. δΔΡΓΟΓΘ σαποάδῃι εοηέοχέι οοἢδουοσοί, --- [)6 αἱ- 

ἴογοὸ οἂρίτα ΠΡ] “2, φαο ᾿Ρ0515. σ 6 υ}}}5 ΘΟ ΠΟΙ αὐτὶ ΡΠ γν8. ἢ, 9, 

ἀἸοίπμη οϑῦ ἴῃ ΠΟΙ] ζΑΓΙΟ. 
[8π| βϑιηοίϊβ δχ Ορόγο υηϑίδρμν βίο ἢἷ8. ἀποθα5. θυ α 

οἱ 4, δοοράϊμμι5 δὰ ΠΡρυαμι 1. 101 δχρ!!]οαίο νᾶ}10 ἀ8ὰ, θη 
νοοα θα πα. πηϊέατῖ5 Πα] λοαί, ΡΒ] ΟΒΟρ 5. απδ6. 510 ῬΥΪΠΘΘΡΒ 
οἷιβ ποίο ἰηνοβύρδί, δια 6. δάνογβιβ μ᾽ δοῖία Ρ] Δ ΟΠ ΘΟ ηι 
εὐ ῬψεβΡΟΓθοσὴ ἐποίατ. 1) οῖη6. ΠΟΓΟΠ ΘΗ τη! {18. ΡῸΓ Οᾶ- 

1) ΟἿ 4ιὰς «ἀποίανι αὐ χ' τ. 4 αἱ. 
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ἰθρΌΥ 85. φαδη 815. οὐ ἀπ} 18 158. 1Γἃ ΡΥ ΒΘ αϊαγ, τ φιοπιο 0 

ἰηΐου 856. Θρροηδηΐαι ἀπτιπὶ οὐ τηπία, 486 510 σοῃ τν οὐδ 8 

ποίϊο, 4πᾶ6 5ἰη ΘὍ ΠΏ γ6] βρθοῖο ἀν οιβδ, 86 τηθάϊα πίον 

Ομ Γανα οχροηαΐ, δὲ [188 φαδϑάδηι. ἃ ΘΒΕ0η 685. Π15. σορηδ- 
(5 ἍΠροηΐονῦ. οὐ δουΐο ρουίγδοίοί. --- [)6 Ατβίοίο!οα {011 
ΟΥΙΘῚη6. ἤθαι6. ὁχ διιοίουαίο νϑίουαηι που ρυθίππη ΠΘα 6 6Χ 

ἰρβὰ ΠῸΡῚ πδίπγα Π}ὰ τ ρϑῦ ροίοβέ ἀυ1αί]ο; οὐ δὰ ρυϊηδιὴ 
ααϊάοιη. ΡΒ] ΟΒΟΡ ἴδ ΡΟΥΓΠΟΓΘ. Θ85. ΦαΔΟβί 65, ἴῃ Δα 18 

᾿ηδιΠποη 15. ἢϊο 6. νουβαύαν, ππδη }]}δϑίσθιη οδέ. Ρυηδ 6. ΘΏΠ 

ΡὨΠΟΒΟΡ 6. δέ. Θη8. ΘΟρΠΟΒΟΟΓ απδίοημ8 δύ 6η5; δίααϊὶ γο- 

ΕἸΡΤΟΟὰ5. ἸΠίοΙ 86. 6556. ΘΙ 15. οἵ πηϊΐδί!8 ΠΟΙ] 68. ἴῃ 1ρ50 1ἴῃ- 

ἰγοῖία ΜΙ ΘΑ ρ ἢ υϑιοοσαμη Ζ1᾽ 2 οχροϑβιυί; ΘΓΘῸ οἰ βάθη οϑύ ρυγὶ- 
186 ΡΒΠΟΒΟρΡ Ια 6, πη {15 ΠΟΙ ΟΠΘΩ οὐ απο οαμ θὰ 60ῃ- 
ἰα ποία βιιηΐξ ἰην ϑέϊραγο, Αἴχαθ Αὐϊβέοίοϊ οι αϊάθην 60 ΘΟμ8]- 

πὸ ᾿πηο Πθτμη 1 ΒΟΥ ρ5.556, τὖὸ σαὶ [10 1156 δηΐοα αἰΒΡΟ 518 
ΑΒΙΓΕΖΗΘ. αμὰ οἱ σοπῃίϊηιιἃ 5616 σΟΠΠΙΠογθίσαι, ΠΟῚ ρΡΤο- 

βΑὈΙΠΓοΓ σοηοἴαβ οχ ἰηΪ {10 οδρ 5 βθοιηα!: χατὰ δὲ τὴν οὐ- 

σίαν χαὶ τὴν φύσιν ζητητέον ποτέρως ἔχει, καϑάπερ ἐν τοῖς 

διαπορήμασιν ἐπήλθομεν τί τὸ ἕν ἐστι χαὶ πῶς δεῖ περὶ 
αὐτοῦ λαβεῖν χτλ.; τηδη]}6βϑέο ΘΠ ΓΘΒρΡ οὐδ 4 ϑ! ΟΠ 6 ΘΔΠῚ 
{πῶ26 αἰδοορίαία οδϑύ 8 4. 1001α 4.--)25, πδαϊι6 ἰδηηηιιδιη 

ΡΘΕ οχ ἃ]ῖὰ αἰδοῖ ρ!!ηα, 564 ταὖ 4π86. οἰιβά θη δἰ ἀΠ5010}1- 
Πδ6 οὐ ἀἰϊβριι δέ! η15.}). 864. ᾿Ισοῦ 46 τηϑίδρ ἢ νϑιοα παϊαβ 11- 
ὈΡῚ αἰσπιίαίο οοηδβίος. οἱ ν 586. θαμὰ Ααϊβίοίο θη ἸΠΒΘΓΟΓΘ 

ΟΡΘΙΡῚ τποίαργβιο0. ΡῸΓ ΠΠργῸ8 δ --- Θ᾽ σου πηπδίο ρυΌ θα 116 
ν᾽ ἀθαίμπγ, διηθὴ 4ἃ ΤΑΙΟ 6. οαπη 11Π18 Ομ Ποἴπι5 50 οὐ 6 1η 

Ῥο ββίμηαμι [Θοση γ6] ρυ]ΟΥῚ ἀϊβραίαί! 0158. ραν, 4πὰ 46 αη]- 
ἰαΐο πΠίνουβο αἰββουῦ, ν9}] ρΟϑίθυ!οΥυ, Ὁ] βιηραϊα ααδοάδιῃ 
τ] δ 15. οὐ πα] Εἰ 118. οὐ οΟη γγ οατ]8. ΘΟ ΠΟΛ ΡΟΙΒΘΑΕΪΓΕΓ, 

ν ΟΪοΓΙ Ἀ5ΒΙ ΘΔ 6, ΠῸ ᾿ἰϑνίββιηο 4α!ἄθι ᾿1ο10. 5] ὩΠοδία πη 

οβϑέ. Νοἢ σΟΒ ΔΤ μΟΟ [00 “αΔΘΒΕ]Ο ἢ 6 ΟΧίΓ ΠῚ Ϊ5. ΠΠῸΡῚ5 
ΖΗΘ ρνοροβίζδιη, 564 βδὲ15. τηᾶ 9:0 Ἰῃΐογνα! !ο ΤΌΠΙΡΙῚ βθηίθη- 

τἰασιπι οοη οχίμιη, ν 6} ΟὈ ΟΡ Ἰοροητ ΠΡΡῸ5. ἃρρᾶνού. Αὐοςο- 

αἰ απο π6 115. φαίάθιη ἰΟοἰβ 84] ΒΡ ΘΙΊΟ 65 αἰβριι {1068 Τ6- 
ΒρΡΊοἱδ, Ὁ0Ὶ1 [ἃ ΠΕΡῚ ἴπγ τϑααϊνᾶβ, τὖ 6 υϑγὰ ἀπαιη οχϑίϑίδί 

1) Τιαπάαιαν ρυδείογοα οἰϊαπα ρὸν Ζ Πἰρτὸ 1 2. 10584 16: εἰ δὲ μηϑὲν τῶν 
τι ήκηῆν Ἐπ ΌΜο ἐορ ἘαΣαΥμ ὐτο καϑολου δυνατὸν οὐσίαν εἰναι, καϑαάπερ ἐν τοῖς περὶ οὐσίας καὶ περὺ τοῦ 

οὐτος εἴρηται λογοις, οἴ. Ζ, 18; 564 ᾿πᾶρ᾿ πο 84115 σοσίο φοβοϑοᾶβ, τ 1 

᾿ρυι Ζ οχ δαάοπι ἀἸβοῖρ!ηὰ 6556. οἱ ὁοάεπι οροτο σοπ πο νοϊτιουῖν ΠΟ ΟΠ. 
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ἀἸβορ! ΠΠδ6 σΟΙΡαΞ; γοαῦ «αὰπ 6 ππιίαίο αἀἰβριίαί, ἃ, {86 
Ὧ6. πηϊίαία οὐ πού ΟἢΪβ οἵ ΓΌΓ 56 η51 1 ἃπίθα αἰβραία- 
νἱῦ ἢ] 6, πα νοῦῦο «υΐάθη σΟμ θοῦ ἢ6Ὸ ΠΟΙ 0 40 ἢᾶθο 
ΙΠΓῸΓ 56 σΟῃδογοδηΐ Θχροηϊξ, ἶβ] Ϊοτέθ οὐ βα βίδοίαιη νἹ46- 

(Ὁ 115 νου θὶβ 4πδο ᾿οοίμηι5. 1 1. 10ῦ2α 31 54ᾳ4ᾳ.; ἀοῖπ4ο απο 
Ἔχροηϊδ, 486 5ἰπη} σθηθγο ἀΐνουβα 486. Βρθοῖθ, σοηϊ οὕ] 

14 χφαϊάοπι οϑί 'ρϑὰ τ οὔπὴ δὰ ἀἰϊβρυίζαίίομθ, {δ 46. 4π86- 
τοηάα ποίοπίῖη ἀοἰ πο η 6 το Ζ ᾿ηϑέαϊέ, 5οαὰ μα}}0 πο 40 

δ δα τοίονίαγ; οὐ 14 βοπιβ ἃΠ1ὰ ροΐθυπηῦ δἵΐζουσι. [πὰ 

ψΘῊῚ βἰμιῖϊο οϑί, Ατσιβίοίθθιη. ππης Πα πὴ. 46. ππᾶἃ αιδάδμ 

4αδοβέθ 6. ΡΥΠπδ6. ΡΠ ΟΒΟΡ 6. ΒΘΟΥΒΙΙ ΒΟΙΡ5155886, οἵ νο- 

Ιαἰβ86. δαπὶ απ! 6 η1 ΘΟ ΠΡ ΟΓΘ. ΟΠ ΔΙΠΡ]ΙΟΓΟ ΟΡΘΓΘ πιοίᾶ- 
ΡΒ βῖοο, 564 [ὦ πο νοϊαϊ!ε πο ρΡογίθοι556. ---- (ὑοΐοσαμι Π6 
415. ἰουτέθ ραΐοί ἔρυτο 1 σοῃίηουὶ {Π|δι δεαίρεσιν βῖνα ἐχλο- 
γὴν τῶν ἐναντίων, ἀύδπι 56 5 ρβῖ556. ΔΙ 4 65. ΡῈ Πρ το 5 
τί ΡΠ γ51008 σΟμπηθηοταύ 71 2. 1004. 2, Καὶ 8. 1061 15, 
60 οϑὲ οδαΐαπι αι οἰπβάθιῃ ΠὈΤῚ δὐΐαπι [ἢ ἰἰτγο [ ππθηΐῖο- 
Ποῖ ἴδοις 8. 1054« 90. 

ΠὰὈ0 τι Κὶ ριίοτο 46 ρατία 1. 1θῦθα 18 --- 8. 1θ68α 26 5ιι- 
ΡΓᾺ δῇ δχροβιίαιη Ρ. δ: ν᾽ θυ] Ατιβέοίθ θὰ 8 σα θι15 

δα θπὶ 6 ργμπα ΡΒ] βορὰ ἀϊβραξαςίοπθιη. Ὀγον ον δάμιη- 
Ὀγᾶ556, {αδπι ἀδἰπάθ, γοίθηξο δοάθμῃ θυ ογάϊπθ, ἘΡ Θὰ 5. οἵ 

ἀρ Θητ5. π᾿ τῖ5 Β΄} ὀχρ σπου. ἘΠ᾿ Ὀγονίοσοπι ἰδης 640- 
οἴγηδ 6. Δα ΔΕ] ΟΠ Θὰ. αὐγιιπι ἧρ56. ΠΟ ΡΟΓαιχουῖ δα δαη- 
ἄἀδῃη ἰοοαμι ἃ Ρ᾽ ΘΙ ΟΓΘΙῺ Γοὶ ἐγαοία!! ἢ Ομ, ἃ ῬΟΒΙΘΓΙΟΤ ΡΔΥΒ 
᾿ητοτο ἀογῖτ, ἢ6ο ροίοϑ π60 τὰ! τ οογι ἀπ πα ]οατὶ. Ἐκ 'ρΡ80 
ἰπ!εἶο Το τὶ ΚΑ: ὅτε μὲν ἡ σοφία περὶ ἀρχὰς ἐπιστήμη τίς ἔστι, 
δῆλον ἐκ τῶν πρώτων, ἐν οἷς διηπόρηται πρὸς τὰ ὑπὸ τῶν 

ἄλλων εἰρημένα περὶ τῶν ἀρχῶν, φτδοροδίίαιη [υ͵556. ἃρρᾶ- 

τοῦ δια γὼ μιἰβέοτοαθη αδηάδηη ἀϊβριι δε ομθι, “Δ! 6 μι 
Βα θη. ἴῃ ΠΌΓΤΟ “4], βῖνθ ἴρβ Ποῦ 4] δέϊδπι το Καὶ ρτδο- 

Ῥοβιίαβ αι, βῖν 4] ὰ οἰ β 6 πὴ ΓΟ] ΘΠ σΟμηΘηΐαί!0, 486 
Ὀγονιξαία ἃ ἰἰργο .4΄ ρουίη4θ ἀἰβεποαογοίιν δὸ ον Κὶ ἃ |ἰ- 
ὈγῚ5 51 6. 

ΑἸίογα σϑγὸ {0 γ]Ὶ Καὶ ρδιβ 8. 1065α 26 --- 12. 106θα 14 ἰδιὴ 
Ἰηδ1}6δίο ἐχ Ῥῆγϑβίοα δαβοιυξζαίοηθ οϑί ὀχοογρία, αὐ αγὰθεὶ 

ἴδηι ἰπέου ΡΥ οίο5. θδ ἤδη ἰρϑᾶμπη ΟἿ Οδιβ81) ΘΠΔΓΓ ΓΘ ΒΌΡρΘΙ- 

Βοογιηΐ, οἷ. ΑἸοχ. ρ. 640, 830 54ᾳ. ΔΑνυϊβίοίθ. οι δαΐθαι πὴ 

6588 ᾿αἶπι5 ορ᾿ομὰ 6. Δαοίογ θη), δαα!άθι ΠΟ 1 αν Ομ) 00 ῃ- 
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ἰοηάονο. ΕἼΘ ααΐάοιη μοί, αὖ Π68010 410 ΟΟὨΒ1Π10 ΑἸἹ- 
βίοίθ! ὁ5. ορὰϑ {Ππ4 ΡΠ γβίοιμη 1 θγονῖι5. ΟΠ ΓΟ οί, 564 ῥγὸ- 
[δοίο ἤοὴ ρΡοίαϊξ δι 8581 'ρ86. Ορδυὶβ ἄσσον δρ᾽ οιη 6, (ἃ 
τοιηθτο ἐγαβία απδοάδηι ον! ογοηξαν, ΒΘ θη ἅσῖιι δαξθι 60 1- 
(οχίπιβ ῬΓΟυβα5. Οὐ δοιγαγοίασ, 564 απἰ5 [Θοονῦ ἤδη ορίτο- 
"6 δ 4 [δούαμη. 81:0 τὖ πηθίδρ ἢ γβ᾽οῖ8 ΠΠ0 18. 15 Υ υθίαν, 
ἰἴἀ πὸ αϊνίπδηο ααϊάθμι νἱ ἀθηλν ἀββθααὶ ρο886. Αἀ Πᾶπο 
δαΐοιη ΠΧ 6. ρᾶιίθιῃ ( οἷ. ργδοίογοα Δ΄ 2) ρογύμογο νι ἀθίμγ 

χαρά να! Αβοϊορίι5 56}. ρΡ. 519) 87: τὰ δὲ ἐξ ἄλλων πρα- 
γματειῶν ὁλόχληρα μετεγηνεχται. 

Τὐχιμηΐτι5. ἴῃ πππί νουεὶβ ΝΡ ἢ γβίοἱβ Ιθοῖι8. Ἀβϑίσδ 115. Θϑύ 

Πρτὸ «2, βἰψφαιάθηι μος ἰγο οὐ το Ζ αἰ ἰδία Αὐὶβίοίο- 

[68 ἰδοῖ! ρυμπαθ βαδθ ΡἈΠΟΒορ ἶαθ [απἀδιποηΐα. [δ ριπαῃ- 

ἴα δαΐομι, 5ὶ νοὶ οὐίον σαι 91 ἸΘρουῖβ, οὐ ἀἸσθηαἹ ΘΘΠΘΓΘ 

οὐ τορι αἰβοθρίδεβ ἀππᾶθ ρᾶγίθβ, “αδγαμι δἰίογα ῬΥΙΟΥΙθιι5 

φαϊηαιιθ. οαρ (8. σομῃτ ποῦν, δἰδουα το! 4115. ααίηααα 8})80|- 
νἱδασ. [ἢ ῬυΌΓο ρᾶγίο δήθο ὕγθνθ δϑὲ οὐ δβρϑγιπι οὕ ἀρ τὰ- 
Ρύμιη. αἰ! θη σοητβ, αὖ θαιη ααϊάοπι Δαπιη  δίδη) 6580, ΠΟῺ 
οἰαθονδίδιη ᾿ἰαᾳυϊάο ἀρρᾶγοαῦ; δύοντα νοῦ ἰοηρα δϑί οὖ μ]ὰ- 
Ὠἶὰ5 οὗ τἰλουῖτ8 ἐοιηροβίΐα, αὖ οοηβαοίαιη. Αὐἰβίοίθ 5. ἀἸ [ΟΠ 61) 

ἴδοι! ἃρῃοβοαβ. ΕΓ ριον φυἱάθηι ρατῖο πᾶθο ἀοἰηοθρβ οχρο- 
παηῃίαν: Οπδογοηάτπι οϑί 46 βι 5 ῃ 118, ΓΘΡ. ΘΠ ΟἸΠΏΙΙ 

ΡΥΪηἃ δδῦ βυρβίδηθα. ϑαθβίδηθ λαμ {018 δαηῦ ΘΘη6Γα. ὅ6η- 

510 115. βαθϑίαδηξια πππξαί οὶ οϑῦ ορμοχία; ττἰαίῖο δαυΐίθιῃ αὖ 

Ροβϑὶέ 6580, Ροῃηθηάδ δβϑύ τηδίουϊα ; δὰ πιδίου δ), 486 ΡοΙΘη- 

(ἰὰ δϑί, πο δαίι, αὐ οἰποϊδηίαν τὸ5. σοῃοι οἴδθ, ν6] [σιμὰ δο- 

οοα  νε} ρυϊναίίο, στέρησις. Νο τηλίθυϊα θ.]η18, Π6Ὸ ΡΓΪΠΙἃ 
ἴονγιθαὰ σϑηθναίιν. Οὐ πδοοιηαῖια ΘΟ πο γῆ, οἃ Ομ ηΪὰ 96η6- 
γδηΐαν 6. Βα δίῃ ἃ 510] ΟΡ ΠΟΙ η6. [)᾽Β[ΠΠρ πη 1 ἸΠΈΘΙ 56 

"δίθυϊα οὐ ἰουιμὰ οὖ Τ6 5. 56 5105. ὁχ αἰγάαιο οομηροδίία; [Οτ- 
ΒΔ 6. ΠῚ ΡΟββἰΐ ΒΘΟΥΒΙἢ ἃ0 Ρ61 56. 6586 ἀπδονιίαν. δι ηριι- 
ἰάυῖιι Θηζίπν σαί ΘΟ  υαπὶ αἴνοῦβα α θι) δα ηῦ οἰ οιηθηΐδ, 

564. ᾳαυοάαπιηοίο ἰδπιθη, 51 πηΪϊν Θυβα!θ ἀαδη δι 5. Ὠ} 1{π|- 
ἀϊηθιη Βροίαν γβ, δ 6} ΟΠ: ἴονιμα, ρυν δί10, τηδίοεϊα; 

δ πιᾶθο ὑγίὰ δ] διηθηΐα, ἱρβᾶ γ ἰποῖαβα, φαδυίαμι δοοθα τ οχίγᾶ 
ΓΘ μοβίζαμη: ρυϊποὶρίθιη ον θη8. ἰ)θηΐᾳας πᾶθο θυμοί ρίὰ οἵ 

ἰπέο ν᾽ 86. οὔ οἵπὶ ἀϊνουβιίαίο ροίθηίξο οὐ δοίιι8. ΘΟ Πρ ΓΔΏΓΕΓ. 

ΘΙΠΘῚ Π] ἴλη βίηραα ροβι} ἀἰβραξαί!ο 18. οαρ!ΐα, πθαιι6 α116 1 
γ6} αἀἰϊνίμαγο ν6ὶ] οχ ἱῃρϑηΐο δάάδιε ροββίμηιιβ 56 ΓΘ ΒΕΓ) 
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οοηϊοχίιμ 5 ΘΠ οαν, “ΠΟ Πα Αὐἰβί οί 5. 'Ρ086. θοῦ βὶ πὶ 51}- 
ΘῸΪα 4αδοαπο ρουβέμ ηρὶε; πη οἰΐδμι οὰ αι Γουιη]α: μετὰ 

ταῦτα ὅτι 1. 6. μετὰ ταῦτα λέγειν δεῖ ὅτι (3. 1069) 35. 107θα 
4), οχ 4ὰἃ δρραγθδί, δαμη ὈΓΟΥΙΟΙ (μι8 51 1Π ΟΟΙΠΠΠΘ ΗΔ 1115 ἐ6- 

ΒΙΡΏΔΤΟ, ατι8 8. 51η{ ΘΧΡΟΠ ΘΠ 48, ΠΘα16. γΟΓῸ ΘΧΡΟΠΟΙΘ. 

ΑἸέοτα νοῦ ΠὈΡῚ ρᾶνίθ, ἰδοίο ἃ 56 }51}}}}} δα βέδηξία δὰ 
5 5 Δ ἢ ὯΔ ΔΘ Π8 1} οὗ ᾿μΠ 0 Ὀ]] 6} ἐγαηβίίι 6. 1071} 4. τἀπὸ 

ἀἸβροίαη! ἰθηοτα οχρ]!οαΐ, 6556. βυπημιῖπη 4ποάάδιη ρυϊπηοὶ- 
Ραμ. ΠΟ 68, Ἰρϑῖιπι ΠΏ }}}6 ; ΠΠ͵4Π 6. 6556. ἀν᾽ πδ πὶ τη 6ῃ- 

ἴδ π), 81. ἰρϑίιι8. σοῃίοιηρ θη οοηΐθηΐδιη, δούαμη. ροἰθη ἃ 

᾿π]  Π 6 π|. Αἰ Θχρ  οδ 158. τη θη 15. ἀϊνίπδθ νἱν πε 115. δὲ 48 
ΤΑΙ ΟΠ. ΠΟΥ ΘΒ. Θἃ 510 θΥΙΠΟΙΡΙ 1, ΡΘΥν ουβὰ σα γι ΡΠ Ϊ- 

Ιοξορβόσγαῃι ρῥ]δοῖία ρογβθαιϊ αν, 4αδο ἢ ἀοοίγΙ πὰ γα οπέιιγ. 
Ἠδηο ἃἸίθγαπι {ΠΡ Ὁ] μδγέθιη οὐ ρογίίηογο δά ρυίμηδι ΡἘΪ- 

ΙΟβορ]δμη δὲ οχ ἰῃίπηο οἰτι5 γθοθϑϑα μα ἂπ| 6556, ΟΟἸ ἴα 
Ρυμμδ 6. ΡΠ] ΟΒορμίαο ἀοἤηῇίομα 441 ΔΡΡαγοῖ; ῬΎΙΟΣ δαξομ 

ΠΡΡῚ ρᾶγβ ΡΠ γβίοδθ ᾿η8 015. δϑί. “πᾶ: πέρ ἢν ϑίοαθ ἀ [56 }ρ}1- 

ἢ86. Νῶδο ἰδιηθη αἶν }}} Θδιη ΡΟ556 ἃ ροϑβίθιοτα 564 [ηΐγο- 
ἀπο. 018. 060 ῬγδΘρΟβιΐαη 6556, πὸ ἃ ΡΠ γβῖοα ἀοοίγηὰ ἐγ η5- 

δδίαν δ ορροβίίδιη. οἱ οἱ δϑδηάθῃ βιρ ΘΓ ΓΟΥΘΩΙ ΡΥ η) Ρ ]- 

Ἰοβορ δι, ἴδοι α. σΟρΟΒΟ85. 5] σοῃίμ]ου!β 1. 1069) 1: ἐχεῖναι 
μὲν δὴ φυσικῆς (μετὰ χινήσεως γάρ), αὕτη δ᾽ ἑτέρας, εἰ μη- 

δειία αὐτοῖς ἀρχὴ κοινή εαππὶ 6. 1071 8: ἐπεὶ δ᾽ ἦσαν τρεῖς 
οὐσίαι, δύο μὲν αἱ φυσικαί, μία δ᾽ ἡ ἀχίνητος, περὶ ταύτης 

λεχτέον χτλ. ἘΠ᾿ ρυϊόγοι ααΐίάοιη ΠΡΥῚ ρανέθηι ᾿θνίββηο δά- 

ἘΠῚ Γαν, βῖνα ροϑβίθα τ οΥἸπ5 δ θι ρϑείνοίαγο [1 ΔΠΐΠ0 ᾿ὰ- 

θα], δῖν 6 5865 ΠΔ] δ ἢ πιο Οσ 81 [ΟΡ ΘΠΕΠΠ 115 Του ΟΟΆ556, 486 

ΠΩ ΧΙ ΠῚ ΡΓΘΙη 1 ΡἢΠ 5105. ἀρ Υα5. οββθηΐ οχρ!!οαΐα ; αἰίο- 

ΓΔΏ ΨΘΓΟ ρᾶγίοιῃ, ΗΪδὶ ἴοτία Ῥ]αἰοπίσαηι ἴῃ Ατὶβιοίοϊ σϑααϊ- 

ΤΊΒ. ΥΐΘΗ, δα 5. ρίαπα οὐ οορίοβο δἰαθοναν!. Παλοιηιι5. 19Ὶ1- 

[1 ΟΡτι5. αι ἀπ} 16 τηϑίδρ! τ βίοιιη, 564 πὸ 14 νἱποαϊο οθμ- 

᾿πποἴτ 516 ΟΠ ΒΡ ΘΙΟΤΟ αἰξραξαίίοημθ. ΡῸΓ βορίοπη Πρ γῸ85 

σοπίϊηπδία {γιϑίγα φπδογαβ. ΠΙΙῸ δηΐ 4πδ6 βιηΐ ἀϊδοθρίαΐα, 

μου ΠΡΓῸ Π6 5610] ααΐάοιη τοβριοἰπηίαν, Βυδη Ἰβῖπ5. φαΐ θη 

4086. 4αδτίο σαριίο ΠΌΥῚ .ΧΧ ὀχρομιηΐαν γϑίουγὶ φαοδμη 0 

οοηδού 86 ἡ ΒΕ} 65. Πἶγὸ Ρ'᾽ ρΡγοροβίίαβ ᾽); δ6ὸ4. δρῸ ααϊ- 

1) Ἐπα τοῖν ον ππίουϑιομι, ἴῃ υυϊοίοση ἀπάοτο {Πγραομοπ απ Ῥειποῖρο 

[ἂν Απάοτγοβ, ἴῃς νυ! οίονη. ἀἸβο!θοη. ἔν ΑἸΪὸ5. ἀπσαπομμοι (ς. 4}, αἰσμὶ οἶμο 

ον ς Κδιομεισιης ἄθν Ἀρουΐον ἀθ5. Βοος. Β. 1. 1. Ρ. 80. 
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ἄ6} ΓΟΡΟΥΓΟ. ΠΟ ῬΟΒΒΌΠΙ, “81 (Δ 165} “αδοβέϊο θη ΠἰΡνὶ 5 
Ῥαξθιητβ 6586, 4πὰο πο τοίονδίαν. (οα δηΐμ ΠΠ|Ὸ φαδοῦιε 

4. 1000κα ὅ --- 0014 3. ηϊιηὶ δου ΔΓ ΤΟΤΕ) οὐ ᾿ηίθγοι- 

ἐϊατη θϑάθηι δἰηΐ θυ Ππορία πθοηθ, απο ααϊάᾷο πηι πο 
γ᾽ ἀοίαν ἐγϑ ἢ ρΡΌ556, δἃρογίπη. οϑὲέ αυδηΐαμι ἃ0 πὰς ἀϊδίοις ἡ15- 
Ρυΐδί θη 6, 4πἃ ΠΟ ΓῸΒ. δοίθυπδα δὲ Ἰηζεγθιηΐοβ, 564 ἠϊνουβᾶ 

5ΒΘΠ 511 ΠΠ πὴ τπας Ὀ}ΠΠππΠ 16 ΤΟ ΘΘΠΟΓᾺ ΠΠΠῚ Δ [5461] 
ΒΙΒΡΟΠΒ8 51Πη0 Ἀ.ΠΠΟΙρ115. αἸἰβοθρίδίιν. Οποα 51 γ6] δος 46 στὸ 
νἱἀοαύαν ἀπ 1 Ὁ] ρό556, ΠΠπ4 σου μ6 ΠΘΟ Θ᾽ ἢ Ἰββίμηαιη 41|- 
ἄοιη ἰδοίογοηι ροίοβί ἴποογο, 51 ταὶ ..Ζ Αὐὶβέοίθ! 65. ροϑὶ- 
πη 6888. νοἰἰββοί ροβῦ {ΠΠπὶ| ργηδ 6. ΡΠ] Οβορ δα ᾿πϑέϊα- 
{0 θη, απδ6 {ΠΡ γ15 4 --- Θ᾽ οοπείϊποίαν, ἀθαῖβ86. δ βαρ6- 

ΤΟ Ὶ5. αἰβρυςδί! 0 15 τη θη! ΟΠ 6 ἴδοθγθ, Ὁ], φαδθ {Π|Ὸ ἀρ υἰα5 
οχροβίία βαηΐ, ἴο Ὀγονὶίου ΡοΥβυγπϑτιηίιν. Ηοο ρῥγδθοίριιο 

ἐδ 1 ἴῃ σἀραΐξ ἐογίϊαπι ἰ0 01... οΟἸ]αΐο το Ζ; ἃ11ἃ ρυδο- 

ἴογθὰ ἴῃ ΘΟΙΠΠΘὨΓΔΡΙΟ Δ] ]αΐὰ βαηΐ; 8564. ὨαΒα Δ ἢ ΘΟΙΠΙΠΘΠΊΟ- 

Τταίδθ ΒΡ ΟΓΙΟ ΙΒ αἰβραίζαιοη!5 ν οἱ [ον ββίμηαιη ν ϑβεϊσίαιη. Να- 
46. ἀοηίαιιο. ἱπίου. ΠΠργαιη. .ΧΧ0 οἵ βιρογΟΓο5. ΠΠ 05. ΠργῸ5. νοὶ 
ΟἸΠΠ65 ψαὶ ἃἰϊᾳαού θὰ Ἰῃξογ θα ταί, {πὰ Ἰηΐϑν ᾿ρτ Κὶ 
εὐ ΠΡγο5 ΒΓ ΕΔ τὲ οδάθιη Ὀγονῖτβ ν 6] ρδ.]10 Δ] 16 δχροβίία 
βΒιηΐ, φιλο 1Π1Ὸ φιοααα αἀἰβοθρίαία βιιηΐ; 564 86 ἴῃ ἰρ8ἃ τη6- 
{ΡΠ γβίοα ΠὈΤῚ 1 ρατίο οχρ ἢ! οδηΐαν, 51. ΟΠ 561 15 ΡῬΓΟΟΘΏΜΙ ΠῚ 

ΡΒ βίοσπι, μἰδηθ βαμηῦ ἤονὰ ΠΘα6. δχ {ἃ ΒΡ ΓΙ οσιπὶ {γο- 
ΤΠ) ρᾶγίθ τρϑίϊ ροββιηί. ΑἸἰέθγιιη ᾿ϑταγ ἢ μος ἰνὸὺ Χὶ 
νἱ ἀοπιαν ΒΔ ΟΓΟ. ΟΡτι8 τπϑίδρη νυ βίοαμη Αὐί βίο 5, αἰβέϊη οἴσμη 
οὐ βϑἰππηοΐαπη ἃ ΒΡ  ΟΓΟ;  ΤΙΟΣ 118 οοΙημ)θηΐαίο 5115. δὲ 

4051 ἀομη 561615 ΡΥ πιᾶ 6 ΡΒΠΟΒΟΡ μα 6 ΠΗ] ΠΡ ρα Ι ΠΟΙ Ρ 115, μα 6 ο 
ἢ βίοδο ἀἸβοιρ! δ 6. ἀρ Ιββίμηο Δα πϑοὔ αν; 114 ν 6] ρουεποῦ δὰ 
ΟἸΠΠ65. ῬΤΙΠ8 6. ΡΒΙΠΟΒΟρ δα ρᾶγίθβ, ν6] [8 δϑύ ἰῃβεξαία, οἱ 
ΡΟΒββιέ δά οἴηη68 ρμοτγίίηθγθ, βᾶθο ἀπ απομάδιη οὗ ρθ οι 18- 

ΓΘ ἰΟΟῈΠῚ, εἶδ βίη 0 ΡΥ ΠΟΙΡΙΟ τον ϑηΐθ, γοὶ 4115. ΟἸ 5518 
ΡοΥγαοίδη πὴ 51:0] βαιηρβιύ. Αἰέθγα σοιῃηθηῃξδίϊο οἴπ ἃ]- 
ἴοτα Πα]]0 πο 0 οϑύ οομἰπηοία ; ἀΓὰ ῬΓΪΠ5. βου ρία νυν] ἀθδίατ, 
ἀπ ο1}6 686 ᾿πά τοῖα, «αδιπαιιαπι οΟηΐογθηΐθ5. σαραΐ ἐογ απ 
ρνὶ 1 οὐαὶ Πἰργὸ Ζ τπᾶρὶβ 60 ᾿πο] Δ ἴπηιιβ, αὖ Πρταιη. Ζἃ 

ῬΥΙῸΒ. 6556. βου θέ ΟΡΙΠΘΙΕΓ. 

᾿θλδῃΐᾳας οχίγοϊ ἀπὸ ᾿ἰρτὶ 77 οὐ Δ᾽ ᾿πέον 586 φαϊάθη 'ρ808 
ἰΐα Θοῃηθχὶ, αὖ 1 ἀρ ϊββίπηο. ἰέθυιι αἰ Ὠρττογθίαν. ἃ} ἃ]- 

ἴθγο αι θ]ἐδίιμ) 51:0 (ν14. δά 2] 9. 108θα 21}, ἃ το]ταιι8. 11- 
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θν15. τη θίδρ ἢ γ81015. Δ᾽ ψαδηΐο ἸΟηρ 5. ἀἰβίδηί, Οὐᾶνη φαδοβίϊο- 
Π6ΠῚ ἰγδοίανθ μΐ8 ΠΌΓΙΒ. Βαβοορου  Ατὶβίοίθ  οβ, ρΡ50. 1110 ἀ6- 
οἰαγαῦ: φαδογθη τη ΘΠ ΠῚ] 6586. ἀΤοἰξ, Ὠϊι} 510 ΡΥΔΘίου βυβίδη- 

[185 5651}165. 4|1ἃ ᾿μηηη 0}}Π|8. οὐ δοίθγηδ, οἵ δὶ 51{, 4αδ} 6ηὶ 

68 ΠῚ 6556 βδίιι θη τι 510; 14 4ὰὸ αΠΠρ ΘηΓπ|8 ἀδοογηδίαν, ΡοΓ- 
ΘΘηΒΘ 485. 6556. Βιρ τσὴ. Ρ]Π]ΟΒΟρ μου ἦ6 θα άθηι τὸ 56ῃ- 
16 η11|8285. [δαῖτα ῬΙ Δί ὨΙ σΟΥαμη. ρυδθοριιθ. οὐ Ρ γί ΠΡ ΥΘΟΓΙΙΠῚ 

ἀ6 παμηθγ 5. ΘΟΥΠΙ 16. ὈΓΙΠΟΙΡ 5. Ρ] δοῖία Ρουβθααϊ αν οἵ 4ἃ8 

ἴῃ ΓΟΡΓΘΘΠΒΙΟΠ 65 ἱπουτδηΐ Θχροηϊί. ΝΟῊ δά δἰΐδιη ρθ!]ο50- 
ΡΠ ἶαθ. ρᾶγίθμι ἢἶδὶ δα ΡΥ ΠΠδ1 ΡΠ] ΟΒΟρ πὶ ΡΘΕ ΠΘΡ6. πᾶ 
46 15. γϑριιβ αἰβραίαπέαν, οὐ ὁχ ᾿ρβὰἃ γεὶ ἐγδοίδέαθ παύιρα ο0- 
ΘΏΟΒΟΙ ΓΤ 851 οομΐα! 6.15 ΡΥ πηδ ὁ ΡΠ ΟΒΟΡ 6 ἀπ! ποθι 21, 

δὲ 40 Ατιβίοίθ! α βι σ᾽] οδίαν, 4αππὶ 4αϊάθηι Ρ ἢ γ ϑίοᾶπ) ἀἸ5οὶ- 
ΡΙΓμδι παϊο αἰδρυίΐαίοηι ορροηῖ 7711. 0764 9. Εἴ δα διι- 
Ρ]Ὲογθὰ. ααϊάοθιῃ. 1{|8πΔ ἀ46. ᾿υΐμα ΡΒ] ΟΒΟρ μὰ ἀἰδραίαι! ΟΠ ὴι 
.4.:-- Θ᾽ 'νοβ οὔϊδιη 0 γῸ5 τοίθυγ νο αῖββο Ασιβίοίθ οὶ πη 46 

ΘΟΠοΟΙ 85, χαρὰ ἀαδοβϑί 65. ΠΠ1Ὸ .θ᾽ ργοροβίίζαβ ποι! ΠΕ πη 
Τοβρίοις 17 2. 1070α 39: εἴρηται μὲν χαὶ ἐν τοῖς διαπορή- 

μασιν ὅτι δύο ἅμα στερεὰ εἶναι ἀδύνατον εἴ. Β' 2. 9984 
7--19. Μ 2. Ἰ0760ὺ 39: ἔτι ἅπερ χαὶ ἐν τοῖς ἀπορήμασιν 
ἐπήλϑομεν πῶς ἐνδέχεται λύειν εἴ. Β' 2. 9970 12 ---34. 110. 
10860ὺ 14: ὃ δὲ χαὶ τοῖς λέγουσι τὰς ἰδέας ἔχει τινὰ ἀπο- 

ρίαν χαὶ τοῖς μὴ λέγουσι, χαὶ χατ᾽ ἀρχὰς ἐν τοῖς διαπορή- 
μασιν ἐλέχϑη πούτερον, λέγωμεν νῦν εἴ. Βὶ 6. 1003 6---Ἰ17, 

ἃ νἱοίβϑιιῃ 1. 1042) 22: περὶ δὲ τῶν ἰδεῶν χαὶ τῶν μα- 
ϑηματιχῶν ὕστερον σχεπτέον Ῥτοιηίογο νἰἀδέιγ ἤαηο σοτη- 

γ᾿] Θηζδ!ΟΠθη. (θη) δαΐθῃ ἰΘοῖηὴ ἴῃ ΠΠΙνογβὰ αἰβο " } ]ηδ6 
ἰτασοίαϊ μος μῸ5 ΠὈγῸ5. Βάθοῦα νοῦ, αἰ 6] 6 δὲ ἄθοοι- 

πού. Ροβί ᾿ἰρτ β΄ 605. ΡΟμΠΟμ08 6886. ὁχ ἰοθοὶβ πῃο 0 
ΜΠ] 015. σον ποβοίίαν ; ἰ8 ΠῚ νογῸ ᾿ἰρυιὴ .᾽ 41 χορ απε {00 
ΓΙΖΙΘ τὰ ϑαμὲ νοὶ βιὰ πδίμτα ν 6] ρ6. δαοίουναύθαι {10} 

Κὶ τἸηΐονῦ 856. σοηϊπηοί, πὸ] πιβαπδιη ΓΘΡΟΓΪΔ5. ΠὈῚ δρίθ μῸ5. [1- 

θγο5 ἰπίθυροπμδβ. ἴῃ {|π6 διύθπι) ἰούϊι8. ΟΡ ΘΥ8Β. ΡΟΏΘΠ08 6556 
05. Π|ΡτῸ5. πϑαῖθ ΡΟ 86. σοηβοηΐίδπθιμη δδί, βιφυϊ θη 6 η8- 
τ 415. οὐ ᾿πππάϊοδη 5 Ιου. ΡΠ] ΟΒΟρΡΒοσι. Ρ]Δο (15. Οτα τὶ 
Ροΐ 8. ααδηι σοποίπογο αἰδβριξαθ ομθιη Ατϊβίοίο! 85. βοϊ οί, η6- 
46 δχ ᾿ρϑὶβ. 10 15. 88{18. σουίο ΘΟ] ΠΟ ἵταν. ΝΙΝ νι. ἈΠ ΟΕ 68 

ΡΟ’ ο5. ΠΡΡῸΒ. ατιᾶ6 Δ}1}0} ἀΘμοηδβίγαία 510 1) ΠΠΘΙΠΟΤ ΙΔ ΠῚ 
τονοοδΐ, δοα οἃ νοὶ τη! βίο μου θη δε ΠΡ ΓῸ5. ΡΠ 81008, 
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᾿ 

εἴ 1. 1076α 9, νοὶ] αϊμ ροϑββιηΐ νου! δα ΜΙ] οίαρ ἢ γβϑῖοα 
ΡΟ ποῦ, ροβϑιιηΐ ἐαπιθ Θἰϊδηη ΤΟίου ΓΙ δ] ΡΠ γβοο8. ΠΡ ΓΟ8, 
οἵ. δἀἀ 211. 1076α 10. Ν᾽ 2. 1058) 24: εὐ ᾳιδε οοηίνα 146ὰ5 
ῬΙαἰομπίοαβ ρον ῦτοβ Ζ εὐ Μὶ ἀϊβραίανις, π6 σϑῦθὸ «αϊάοδιηῃ 
τεβρί οἶς. Τθγαιη [1 σοτίθ ΠΟ ΒΟ ρβῖββο Αὐϊβίοίθ! θπὶ δηΐο 11- 
ὕγτοβ ΤΙΝ νϑὶ 115. ποῃ σνοἰτἶββθ ργδθροηΐ ἀρογίιη οϑί; 8}10- 
φαίη ααδὸ Ν᾽ 1. 1087. 33. ἀδ πηϊίατί5. ηοίοηθ σορίοβα αΪ8- 
βου βιρουβοαίββοι ργοΐθοίο οχρ ϊοᾶγθ, φαοπῃίδιη. δ θη ἀΠ|πι- 
εἶάα 11 ροτβθοιίῃβ οϑί. --- (σατο τι τϑίογθη 08. 6586. [05 
ἄπο Πἰργοὸ5 δά ρυϊπηᾶπ ΡΠ ΟΒΟΡ απ σοηδβίαΐ, ᾿ΐὰ 480 50 
Ιοεὺ ἴῃ πηΐνουβο ἀοοί 6. ΘΟΙΡΡΟΓΟ ΡΟΠΘΠΑΙ ἴῃ τηθάϊο νἱαε- 
{αν το! πηποηήτπη. Ναο τηΔΡῚ5 46. δὰ ρατίβ {0 0Ὶ ἢ (ς. 4. 5) 
4πᾶ6 βάση ἴθυθ σϑγθ]β ἰθοταγ 4 9. ν8] οονίαμη ᾿πα] οἴη 
Βαθ6ο σοὶ ργοθαὈ!] θη σΟὨΪ ΘΟΐτΓ8Π1. 

δες 5ἰ οἰπὶ Δ] Ι4πὰἃ νϑγιξα 8 Βρθοῖο αἰβραίαία βυηΐδ, 46 

μι ργϑἰσοσαμῃ Πἰθτόγαη. ΟΥάΪη6. οὐ σοηΐοχίαᾳ πηο ἴογα ἴῃ 
᾿ηθάπι νι ἀθέιγ βίαύπθη ἀϊπη 6586: ᾿ 

ἴσπηο ΔΙοίΔΡἢ νβϑίσοσιαμη ψο] ατηΐπο ἀπδ6 σομ θέαν 46 ᾿Γἰ μὰ 
ΡΒ οβορ μα ἀἰβραίαιοπθβ, δἰίαγα Οἱ ΟΣ οὖ ἰΐὰ Ἰηβε απ, τ 

αν ουβᾶμ ΡΥΠηδ6. Ρ ΟΡ δ 6 ἀοούγπαμη Αὐϊβίοίο! 65. οθιη- 
ΡΙ] θα βυιβοιρογοί, σοῃεπυδίαν ρ 6. ῦτοβ 51 ἜΖΗ Θ, οἵ εἰὰβ 
φαϊάθαι ἀϊβραξαίίοπβ ρὰτβ ΙΕ Ὀγανῖαβ δάπιηθγαία βαρου- 
οδὺ ἴῃ γὸ Κα 1---8. Αἀ δᾶπάριη αἰβραίδεοηθπι Αὐὶβίοίο- 

165 τοίθγγ σοῃβειξαιε ΠΡσιπὰ 1 οὐ Πρτοβ ΠΛ, βοά χαῖρ ρο- 
ἐἰδβί πηι ἰΟοἷβ 608 ῬΡΟΩΪ νο που ἀπθίππι οδί. ΑἸέογα σοιη- 

τηθηΐδίίο, πο ἀδβεϊηδία δ σοιηρ] οί 48Π| πΠ  ΘΥΒ8 ΠῚ ὈΓΪΠδ 6 
ῬΒΙΠοβορμῖδα ἀοοίνίπαιῃ, 56 δά ἰγδοίδιη ἄδιῃ ρου ΓΛ ΟῚ αιιδη- 

ἄδιη φᾳαδθϑίϊηθιη, ἀΠ0 ἰργῸ “ΖΓ σοῃίῃδίαν. ---- ΤΠ 6ν Δ΄ Ατὶ- 
βίοίβ 5. φαϊάθιη οβί, βθα ΔΘ ηι5. ἃ ρσηα ΡΒΠ]ΟΒΟρ ἃ: ἰηΐογ- 
Ροβιίαιβ. διιΐθμι υἱ θέαν τηθίδα ρ  51015. ΠΟ τῚ5, πὰ [π΄ Β15. δ᾽ Ι.πο- 

[165 τϑβριοἰΐασ, οὐ ργδοροϑιίαβ φαΐάθαι ΠῦτῸ δ΄, 4αϊα ἴῃ ἢθς 
ἀδιπαπι αἰβραίαίοηβ περὶ τῶν πολλαχῶς λεγομένων το η610 

δέ. --- ΤῊΡοῦ α πῃ 510 Αὐιβίοίθ!β ἴῃ ἀπ ῥα ΟΠ θη ἴπτα νο- 
οαΐαγ; 564 βῖνθ οδύ Αὐιβίοίθ! β, βῖνθ ΠΟῚ δϑί, ἃ ρυπηᾶ ΡΒΠ]ο- - 
ΒΟΡΒΙὰ φγοίθοίο δβδέ βϑί πῃ θηα5. --- θη ΠὈγῚ ΑΚ ΡὰΓ8 
Αἰΐογα ἃ ροβίθ ογ φαοάδηι ΡΒ] ΟΒΟΡμῸ οχ ῬΗνγβίοῖβ Ατὶβίο- 
[6115 ΠΟΟ] σθηΐον οβί ὀχοογρία. -- - Ηοβ φιδίποτάδθοι ΠΠΓῸ5 
ἀπο παπ6. ὈΥΪμ5. ἴῃ ἀπαμῃ σοι δοπίπχὶξ, ργορίον [( 

᾿ρβαιη, απϊὰ ρα ΡΒ] ΟΒΟρἶὰ πο οΟηξπο ογάϊῃθ οἵ τὰἃ- 
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{1016 ἴῃ 115 ρμοτγίγδοίαία νυ δίαγ, Αὐ᾽δίοί!οο ἰρϑιπ5. ἀἸ 510 }- 
Ὠδ6 ΠΟΙΗΪηΐ πρώτη φιλοσοφία, ϑεολογία, σοφία, γναοίμ! 556 

νἱ ἀθίαν δαῖτ ΙΠΒΟΓΙρΡΕ ΟΠ οιη, ἀπᾶ6 ἸΟΘοιὴ Ἰη040. οἵ ογάϊποιη 
μονα ΠΠΓΟΤΙαΠῚ 5 ΘΠ οαγοί, τὰ μετὰ τὰ φυσιχᾶ. 

Ἰ)δ6 τοϑίαηξ δ θϑίίοηθβ, 46. ἀυθ15. αφαϊά νἀ δαίαν Ὀτο- 
Ὑ]ῈΓ οβί β᾽σἸ ΠἸοαηάτμη. ΓΗ ΘΗΪΏ) ΠπΔΟΥΙ, Ππμ] ΠΪ5 

Π|ΡΓΙΒ. πηθίαρ γ 816 18 Δ᾽ βο αὔὰ ν 6 Ὑ} ροβϑὶῦ. οἵ σοπο θὰ Ατὶ- 
βίο β ἀθ ῥσίμια ρΒΠΟβορ μα ἀοοίηα, ἀο᾽ημἊ6. ἤϊμ 146 μὴ 
ΠΡΥῚ οἰ ογ δέ! δἰηΐ οὐ θαι ἴῃ [Ογμηδῖ τοάδοι, 4ὰἃ 605 δάο 18 

οοηδβέ αν, δ δά γα! ἐαπίπιη αὖ 605 τοίγδοίαγοι οὐ οὐ- 

Ῥ᾽οβῖαβ. ἀδιηαμη οἰ θοταίοβ θα δγοί. 

Ε΄ ρον[οοΐαπη αυϊάθηι. ΒΟ] αΐδιηηιι6 ΠΟ 6556. [15 {ΠΠΡῚΒ 
ΡΙΠηδ 6. ΡΒ] ΟΡ Δ 6. αἰἰβοΙ ρ] ηδ), ν 6] οχ 118 486 ΒΡΤὰ οχ- 
Ροβιία βαηΐ Ἰη 0 ΠΟ ταγτ. Ῥαγίθβ ΘηΪμ Πα Ἰγθιηι5 απαίπον 4.5 
ΤΡΖΗΘ, 1, ΜΔ, .Χ3, 5. οἰπβάθιη 6886. αἸβορ! ]Πηδ6. οΧχ ᾿ρβἃ 
ΛΘ ἰγδοίαίδτιι ΠδίμΓἃ ΠΘΟΘΒΒΔΓΙΟ ΘΟ] ΠΟ πλιι5; Οὐ {γ65. 6}]- 

(6μὶ ΡΥΟΓΟΒ5. Ρᾶγίοβ νοΪ αἶββ6. 86. ἴΠ {ΠῚ ΠῚ ΘΟΓΡῸΒ ΘΟΠΪΠΠΟἴα5 

6586, 1ρ858. Ατ᾿βίοίο! 65 βίη ΠΠοανδ αα] θη, 564 ΠῸΠ ΘΟΠἰ ΠΧ : 
4αδγία μη), 48) Θχίγοιη 0 ΡΟΒα 5 ἰ060, Π6 5 Ι Ποανὶ «αϊ- 

ἄδθιη. οἴπὶ ΤΟΙ] 1185. 6586. σΟη προ ηἄδη. ϑ64 οὐϊδιηβὶ ΡΟ ηδ- 
1115 ΡΘυ [ΘΟ 6556, φιοσαηαιο 14 ΠΟΙ ροίποει!! πο 40, μη 
ποι 65] “θυ αιμῖ5. ΠΡτΟτ ἢ σομἐοχίμ), ἸηΒΟ ΓΟ 5. 5118. [0615 {1- 
ὑγιιη 4 οὐ ΠΡΡῸ5 07 οὐ δ, σοπρο] απ δίμπη. σα ᾿15. Πτη. .Ζ7, 

η6. 5ῖ. φαϊήάθιη. ΔΡΒοΪαΐα νι 6 γ1 ροίουϊξ ρυππδθ. ΡὨΠΟΒΟΡ "86 
ἀοοίτιηδ; ἀθβι ἀογ θυ πέαν. θη μη οὐϊδιηέιιι) αἸΒρΡ αἰ ΕΙΟ ἢ15. Ρᾶγθ5 
θάμα. οχίραιδθ ἤθῆαο ἰονθ5. Εχροβα Αὐιβέοίθ! 5. 46 ΒΊΠΏΠ10 

ῃΟΐτ5. ῬΥΙΠΟΙΡΙΟ μη 0 0 }}1; 56 τὖ ρΙδηὰ 5ἰηΐ οἵ ρϑυβρι πὰ 

ΟΠ ἢἷἃ, 4πᾶ80 46. δὰ Τὸ αἰββουαϊ, πὰ ἐδ θιη τα! 06. ἃ ΡΥ ΠΟ 

110 τποίογο ἀθβοθηάαίαν. δ οδιιδ88. πηονθηΐοβ, δ 6. 5[Π61- 
15. ἴῃ ΤΘθι5. σου πα ΐαγ, ἃ0 ΡΓΔΘΟΙριο δ 1 τηοέξιι5. ΘΘΠιι5, ἢ 

410 ἐαγάο νϑγάιν (οίϊι8. ἀοοίνημας Αὐιβίοίο!οαθ, 4πὸ ρΡο- 

ἰδηα δή] δοίη. {νη βαπιοϊει δ ΡΟ ΠΠοἰἔασ, ν 6] [ΟΥ̓ ἃ. ΟἸΠΠ] 

Ἰηδίουϊα σοδ] Θβοϊί, [αβίγα ν 6] 1θνίββιηο νοβέϊθ 0. 50 ΠΠ ΘΔ τ 
ἀπδοταβ. Μη 5. ἀἰνίηδα παΐαναιῃ [που] ηΐθ δὲ δι] ΟῚ οχ- 

ΡΙΙοαΙ ; 6586. ΠΠπ} βυμμιηδηι ἐνέργειαν ἃ} ΟἸηπὶ ρμοίοηξίας δά- 

μ βίο πΠΠ61η, 511 τί ἢ» εἶναι ἃ 56Ώ51Ὀ1Π τηδίουϊα 

Ἰηορτι; 5664] απο ἰηΐοι δὴ ἐνέργειαν οὐ 5] 9188. Β[Π9α- 

Ἰανμὰ τόσ ἐνεργείας, ν6] Ἰηΐον Ποὺ τί ἣν εἶναι οἵ τουιτῃ 

ν 6] δοίογπασιῃ. γν6] ἰηίογοιηίίηι τὰ τί ἣν εἶναι ἰηξογοοράαί 



ΓΔΕΟ, ΠΟῚ 8 915 ἰΠὨν ΘΠ ΟΡ 5. ἰηΠἸσαίιη. Ηδος ἃ]! ηπιο οἰπβθηι 
1Π0 61 ρἰανα ἵπγο ἀοβι ογα }δ, 41 ππίνϑιβαι Ατίβίοί β ἄθ 

Ργα, ΡΠ ΟΒΟρΡ να ἀΟοίγ! τ ΘΟΠΟΙρΟΓΘ. ΔΠΠη0. οὐ οομρ  θο 
ΒΌΒΟΘΡ ΟΕ Έ. [πῃ ᾿πίογοΙ ἀἴ5βο φαοβάδιῃ ΔΙοίαρ!} Υ ϑἰσογαμι {0 008 

ξΘΙΠΡΟΥῚΒ ΠΕ} 18, ΔΙ 8} ΠῚ ὈΓΟΥΒῈ5. οϑέ ἱπογ 0116, αι 

[ἈΠ Θ 858 {15 οουίο ἀθοιππηθηίο σον μδέαγ. ΑἸ Οἵ 65. φαΐ θη 

Αὐἰβίοίθ 5 μὲν ΠἰῦγῸ5. τηθέδρ ἢ γβίοο8. ξ6 Θχροβίξαγιιη 4 πδϑάδιη " 

ΡΟ] οδίαγ, ααδο [γαυβένα [15 ΔΠ ἶβν 6 ἴῃ Πἰ0γ5. Αὐ βίοι! οὶβ φαδ6- 

ν8, οἵ. δά Ζ 13. 1039α 22. 2] 3. 1078 δ; 564 αιοά 56 ρτο- 

τ {ΠῚ Θχροβιθασιμη, ᾿ηἊ46 ηοηῃάπιηι σΟηΠοἰξαν τ ΓΤ νογὰ οχ- 

Ροβιιουῖ. Εὖ αᾳιοα Αβοϊορίιιβ ἐγδά δ Ἰητο 1588. αποβάδμι α [|- 
θν15. πῃιθίδρ ἢ γ 81.015. Επάθιηο να 1185. οὐ ἃ ροβίθγ ον θβ. πμ8 16 
ΒΌΡΡΙοίΟ8. 6586. δχ Χϑ !η0185. βου ρεϊβ ΑὙβεο οἶβ, οἵ. Ρ. 7, 14 
μαι βοῖο ἃΠ ΘΟΠΟΙ ΒΟΥ ἔ πηδρῚβ. Οχ β πραγ] 1||ὰ οὐ τηΐγὰ 11- 
θυ1 Α' ΤΓΟγηλᾶ, ατιδ ΘΟΥΕ5. Δα οΟΥ 15. γα! Δοσθρουί. ---- 
Ατιβέοίθ 88. νθῸ ἴρ86 ἢτππὴ [6 {ΠΠ|5 γϑι5, 45 γϑααϊτὶ δά ἐθῃ- 
οἸαἀοπάδπι τηἰν οὐ βᾶι «ἰΟοἰγίπαπι ἱπα οανὶ, σονεϊ φαϊρίαμι 5ίὰ- 

{πουῖέ φα!άθι δριἃ δηϊμηα μη, 564 ν 6] Ομ βου Βουρ15 ΘΧΡΟΠΘΓΟ 
γ6] τηοτίρ Ἰηξοισορίαβ ΠΟ ρΟίοΥΕ, πὲ Ἰπέογργοίϊ5. δἱὲ οοη- 

οἰαάδη ὁ. σΟΠ Πρ ΠμἀἸβαᾷι6. 5Ι ΠΡ Ὶ 15. ῬΑΓΕ 15. ΟἸΠ ΠΡ 115 ΒΌΡΡ ΘΓῸ 
᾿ιὰ5 ἰδ η8 5, ΦΠΟΠΪΆΠῚ ἴῃ σΟηΪϊΘοὔαΓα ΟΠ]Π6. δϑί ἱπάϊοίτμη Ρο51- 

ἔπιη, 811 Δ}1{61 Ξοηεοηῦ; Θαυ] ἄθη ΠΟ ΏΟΡΟΓΟ 16 ἀπ ΐαγο ρτο- 

Πέθου, πατῃ 11Π18. δύϊδηι 1 ΔΘ ΒΕ ΟΠ 5 40 οὐγ δ 1 διιᾶτη Ρ]6Π6 

ΑΡ5Ο νους δὲ. σΟΠοΙ βου Αὐὶβέοίο ! 68. 15. θηΐμη αὖ οϑέ ἢ 9 θη- 

{ἰ55 πππ8. ἴῃ ΘΟΘΠΟΒΟΟΠ 158. ΓΘ} 15. 51ΠΡ0Ὲ}}18, ποτ ᾿ῃσΘῃΐρι 
ῬΓΟΥΒα5. δὲ ῬΓΟρΡΘ ἱπογθ !θ} } 6 ΔηΪη10. σΟΙΗΡ Θχιβ θϑὲ βοίθη- 
{8 1η, τὖ οδύ δουέιβ. δ ᾿ῃθηΪΟβι15. ἴη τ α! θη 18. ΠῚ8. Β᾽ Π 0 ἪΠ15 

ΓΘΡθιι5. 84] ΒαΠη μηδ 8, (τ1ἃ5 (ἰβε! ηχὶέ, οἰ πὴ οπέϊπν σα ΘΡΌΓΙΔΒ: 

ἴὰ απ 4Ὧ6 ἰδοῖθ ἢ 15. Ὁ Π|551115. ἀοοίγηδ 6 [απ ἀδιηοπεῖβ. οἱ 46 
σΟΙ γι δ ἢ Ϊ8. ἸΠΓΘΓα 6. 88. ΘΟΠ ΘΙ] Δ 415. ρυΙΠοἶ ρ1 158. ρίξαν, ρῥ]α- 

τ πλ ΤΟΙ Πα} ἀαθ αἰ! η15.1). Οπδργορίον. πὸ ἐμέο οί 5 
ἸΠΠΠΘΙΘ. 5] ΠΟΘ οἵ Ἰηρα 86 [ὩΠΟῚ νἱάογοσ, απᾶο Αὐἰβίοίο 65 

ἴρβ6 αἰββοσγιῖέ, θὰ ααδιη ἍΠ Πρ ΘΕ] 55Π1 6 ραίανὶ ὀχρ οδηα, ΠῸ5 
δαΐοιη ΠῚ 65. αἰνἰηα μη 0. οὐ σοπϊ οίδη 0. Θρτθάϊ τϑ]]οΟὨΪ8. 6556 

ἀυχὶ; νογθηάσμη οϑέ δηΐμὶ 6. διι5ῖ δχ ἰπρΘΏΪΟ ΒΡ 6 οἵ 
οΟποϊπάθγα ἀοοίγ πδμ) Ατἰβέοίο! σδμ ἴῃ Θαη δὴ ᾿ποἰ ἀδπιι5 ἰπ- 

1) ΟΕ Ζειου ῬΙ. ἃ. αν. ΤΠ. Ρ- 40 --- 408, 562 544. Ηογάον Ατἱϑδι. ππὰ 

Ἠερο  βοθα ΤΟΙ Κα Κ 1, 1. Ρ. 181 5344. 
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᾿α ΤΠ, 4αδπι Ατὐίβιεοίθ θη διά ΓΆΓῸ 1 τοίου 5. σψϑίθγαιῃ 
ΡΠ ΟΡ Βοσαμ Ρ]ΔΟΙΓΕ8. ΘΟΙΠ 51586. ΠΟΘ ΠΟΒΟΙΠΠ8. 

ΕΠΑογαίὶ ἀπίθμῃ δὲ δάἀθηάτη ἃη δάμη γαί 040 5ἰηΐ 

ΕΠ ῚῚ τη θίαργβϑιοῖ, ΠΟ ἢ ΠΕ 6 ΓΘ ΦΠΆΘΓΘΓΘ, δὶ 116 τηονυογοΐ 

Βνδ 15} θὰ 46 τὰ βϑηΐθηζία. [Ἃ5. ϑῃΐ ἴῃ Θχίμηΐα 1||8, 8 1 

46 Μοίδρἢ νβιοἶβ Ασι βίοι! 8 βου ρβιξ, σοι ΘΠ ΟΠ 6. ῬΓῸΡΘ 

τ ΠΡΙ4α6 ΔΙ οἰ ρμ γβϑισουιμη αἀἰβρ ας ΟΠ θιὴ δ τη  αΐδηη ΠΟ 0. 6588 
ΒΘ ΠἸοαΐ 1). Ομοα 5 ᾿ἴὰ συ οἱ ας δοοῖρὶ, αμΐνουβδθ ΡΒ 050- 

ΡΒΐδ6 ρυμηδθ ἀδβουιρία ἐδηίι 6556. Πἰπϑδιηθηΐα απδθάδιῃ ἃ} 
ΔΑυϊβεοίο! δ΄ πϑάαο ἐοίππη Ορτ5. δὰ ἤπὸπὶ ρογἀποίμπιη, ἤδη ηα]- 

ἄδθιη βοηξθηξδμι ρίδη 6 6556 ῬΓΟ θη δ) ΒΌρτα ΤῊΝ] νἱάθου ἀ6- 
π]Οηϑέγαββ6. ϑ΄ὴ Βος νου ἀΐσογο, 14 αποά οχ οἷτιβ νυ δι 18 

ῬΙΌΡΘ ΠΘΟΘββδ ΤΟ ΘΟ] ]ΠΠ6 88, ν 6] 565. ἀἸβο ρ! δ 6 ρᾶγίθβ βἰη- 
ϑαϊοβααθ Πρ γῸ5. Δα αμ γαίοβ ἰδηίιη 6586, πθοάπμι οἰ οΓαΐο8 

Δα δαἀθπάπμη), ΠΟ ΟΡΟΓα. απ ᾽ν ΕΥἾμ δἰ ἀββθη 6. ΑΒΡΘΥΪ8 
φαυδοάδηι ἀϊοία οὐ ρᾶγιπη δρίθ αἰβροβιία π6ὸ ΠΡΙ 46 5Ι Π 88 
αἸδβρ ας 015 ραγίθϑ ἃρίθ ἰηἴ6Γ 86 οοηίοχίαβ 6586. 1) 0515 115 

{τ 15, 4085 σΟἤΒΔΘΓΟΓῈ ἸΠΙΘΓ 56 Δρογία μη) Θϑῇ, ΠΡ) ΘΓ Ὧ ΠῚ 
[ονίαββθ [586 φαδθ δ) δ ΟἴΟΓΘΠ,, 5ὶ σου σία 15. ΠὈΤῚ5. ΟΥΠΠΠῚ 
ϑθίαθν ΒΡ οἰ Π|5866, 4118. δδύ 4] πδρϑὲ; 564 1[ὰ Ὠομ πη οΟΙη- 

ργοθδΐμιη δβί, Δ αμη  Γᾶ586 060 Ατ᾿βιοίθ! θη 4π86 ρμοβίθα οἷὰ- 

βογᾶγοί. οἵ οἱαογαία δάἀθγοί. (ὑοηΐουγα ᾿πναθὴ} ΠΡῚῚ “29 οᾶ- 
Ρἰΐα ααϊηαιιθ ΡΥ ΙΟτὰ οἵ οαπῃ δἰίογα 0} “0 ρᾶνίθ δὲ οἰπη Τα- 
Π| 415. ΠΡ ΓΒ. πη ἔαρ ΠΥ 51015. Θυμη θα5:; 114 Θη 4ΌΪΠ4π6 οδρ ίὰ 

Ρτοίδοίο ᾿ἰϑνυϊθγ θἀ0 δάιπηθταία βαηΐ, οὐ Ἰῃϊ αι. 46. Αὐὶ- 
βίοίθ! α ̓πα!οαγα ν᾽ ἀθδέμγ, 51 415. θα) Πᾶθο, 488} 1 πη οχ- 

δι οηίαν, δάθγα νο ἴ5β. σοῃθηή οι; βο θὰ 4αδηΐαμη ἃ Γο- 
Ἰᾳ 15. εὐ ἀΙοθηα! οθηθγο δὲ ἀἰβραίαηαϊ γαύομθ αἀἰϊβίθηξ, Πϑιη!- 
ΠΟπ ρΡοίεβί ἔπρογο. 

Ἐχροβιία ἀ6 Πγοτγιπη ποία ρ ἢ γβισοσαμι ΟΥΪη6 οἵ οοπέοχία 
οἃ βϑηΐθηξία, φάη δ γου αΐθιη ΡυΌχί 6. ΔΟΟΘ 6 Γ6 ρΡιιΐθμη, ἰδ η 

4014 411 σὴν! ἀοοί!, φαογιη ἢ γῸ5. ΤΠ] ΠἶῸ ῬΓΟΟΘΙμΙ ᾿πα ΠΟΥ], 
46 δδάθιη τὸ σθηβιθιηΐ, ρϑιιοῖβ ΘΟ] ΘΙ ΠΟΤ 0. (δπδ6 α{]- 

1) ΟΕ ρ. ττ: Εἰπδὴ ομμρ εὶς ΒΟ ἸἀἸσοπάογοη Ἐπ νν αν ᾿νοβιίζθ πὶ Ὑγμ" γῸ ἢ 

ἄοπὰ φυγεῖιοη Παριο]ς ἄου οὐϑίοι ΡΠ] Οβορμῖο 65. Δαϊβιοίο θα, ̓ ὰ ἄθδη Βᾶ- 

ἐμοση Εἰ ΡῚ5. Θ᾽ υπὰ .1,. ἀρὸῦ ἀοοῖ ἀποῖ πὰν οἴποη Βαϊ το θν Βα] νυθηῖθον 

ἀπϑϑο ἀγα Ἐπίνναν. Ρ. 69: Δα ἀϊοβε ἀπε ποπῖθομο Ἐγδνιογιιηρ --- [οἰδὶ 

ἴῃ ἄθια Καυγζοη (1) ννῖο ἴῃ ἄτη δι αν! Πομοη Ἐπινναν (1 παπᾶ Ε) αἷς ρο- 

δ᾽νὸ Βοβατημνπρ οἴο. Ρ. 10. 11. Τ2. 87. 
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ἄδιη βοῃίθηίίαθ αιδιηαδμι ΙΟΠΡῸ πίοι 86. αἰ νυ, βιιηΐ ἴα- 
τηθ) αδοάδπι ἡπ86. ααϊπη. ἃ Θ᾽ ΤΙ Π18. ῬΓΟΪ ΘΠ ΠΡ ΟΧ Ρ850 06 
ΟΠ ΒΘΗ δι τ] Δ] ΟΥ̓ ΘΠ διιοίογ ἐδέθη ν᾽ ἀθδηΐιπ' ΔΟΟΙρΡ ΓΘ. 

Ῥοεϊέι 5, απὶ ρυιηι5 πη 4αδοβίοηοιῃ ἀρ θη 8. οχ- 

ὁπδϑιί, φαοηίδηι 1 τηᾶχίπηθ βροοίαν!, τὖ ΠΌΓΟΒ. τη θίδ ἢ γ81008 
ν6] βίῃριίοβ ν6} ἃ] ποῦ ἰπέθν 86. ΘΟ οίο5 τϑαϊρογοῖ δα ἰῃ- 
ΒΟΥ Ρ ΘΟ 65. ΠΡγογα ΑὙἸ βίοι Ποογαμ ἃ ΤΊ] οσΘη6. 1 θυ 0. {γὰ- 

ἀϊίαβ, ΠῸ ἢ δδύ ψαοαὰ δἰτιβ ἐο η] οοίαυβ πη] ἔστι ᾿ππηποσθιηαι. [ὑ- 

Θηη πᾶ} 51{ ἱποουίαιῃ οὐ ἰπθυΐοαιη. πος οοηϊθοίαη! Θ΄Θ 18 

ΒΌΡΓα ΠΟ Πτητ5. Ρ. 6, ἃὸ ριαθοίριαθ 608 ΠΠὈΓῸ5, 408 ΡΟ Ι581- 

γτηῖΠπἢ ἢ ΝΙ οἰ ρ ἢ γ 516 15. ̓ ην ΘΪ5886. 5101 ν β8. οϑί, τοὺς περὶ φι- 

λοσοφίας, ἀἰϊδίϊηοίο5. ἔαΐδβο. ἃ ΠΠ0 018. πη ρ 8.5, Βγδηα 511 

ἀοοίνίπα οὐ ἀΠΠΠσθητα ἀδπηοηβίγαίιμ δϑί, οἵ. ρ. 6. 
Ε1 ορίμίοηϊ, αὖ ἴῃ ΝΜ ρ γ581ο8. 4 ΓΘ 08. 6586 ΠΡ ΓῸ8 

περὶ φιλοσοφίας δυϊαπιοί, Βα ἢ Π1π|8. φαππὶ οὐ 'ρΡ86. 556 η 0180, 

60 διηθη αἰδίαί ἃ Ροίο, απο οὐ 411Π|5. ἴῃ {115 ΜΙ οίδρμν 8,- 
ΟΥ̓ 08. ΘΟΠΙΠΘΓΙ ματα δὸ Ῥο ίι5, δὲ. ρΥδθίο θα μηδ 981) 

ΜΙ δέδρ ἢ γβίσουιὴ. ραιίθι ἃ} Ατί βίοι! α αἰ] ]οαΐ. [0505 |1- 

ὈΓῸ5 περὲ φιλοσοφίας, πος δβύ δπέθιη ᾿ρβδὰἃ Δυιβίοίο 8. Μοίαδ- 
ΡΒ βϑίοα, Θοηψ 61 ρμιίαῦ 18. Π00}5 5 ΖΗΘ, (ᾳαδιηηαδηι 

ἀς Πργὸ 1 φαϊά ἱπαϊοαηάμπηη 51: ἀπ) 141) ΠΝ. ἴἀρνοὸβ8 Κὶ οἵ 
ΑἹ ς.1-- ροβίουϊονθ ἰθιηρογο οὁχ Ασιβίοίθ οἱβ ΒΟΥ ρ 18. 6586 

σοηροβίοβ; δἰΐογαμι Π01ὶ Χ΄ ρᾶγίθιη. Αὐ᾽βίοί 8 φαϊ θη 6886, 

Β04 Οροιὶβ ἃ ΝΙοίαρ  γβιοῖβ ἰδέ ηο! [Γαοιηθηύαμη ἡποαάδῃι. 

Ταρυῖηι 4 βοιπησθηάίμ 6586 ἃ ΝΘ 8108. οὐ ῬΓῸ 5]ηρι- 
[γὶ φαδάδιη Αὐβίοίο 8 46 αἰνουβὶβ νοι] σὴ δ] Ιαπού π0- 
τἀ ΠΟ θτ15. οοιμμηθηΐδίομο αἰ οπάμη. [0708 Δ΄ οἵ ἃ τπᾶ- 
χη. απ ἄθιη 60 ἱποϊηδῦ οὖ ΒΡΌΓΙΟΒ. 6586. ἱπαϊοοῦ; 5ὶ βηῦ ρ- 

ἡσ]ηἱ Αὐἱβίο 5. ἃ ΝΙοίαρ]ν γ 51οἷβ οουία Δ]16 08 6Ε86 οὐ δα ]1ἃ 

Ορογὰ ἀο] σα 408. --- Ἠπΐϊ8. Βοη ΘΠ 8 6 τη ΧΠΠΔ ΠῚ Ρ ΓΘ ἢ] 661- 

(15. ΔΘ 615. ΠΟ ΡΓΟ γα οὐ αΠΠῸ}]6 οδύ 60 ΠΙΔΡΏΟΡΘΙΡΟ 1ἢ 

Θὰ τὰ ἰαοναν! θΠ|1π18. 
Οὐ ριοχίιηο ροβύ Βιυ μη παπι. οα πάθη «πδοβϑθοηθιη ἀρ 6η- 

(ἴ18. οὖ σορ!οβίτιβ ἐγαοίαγο ἰηβε αἱ, Εγαηο. Νῖο, Τ102. 6, ἀπδιη- 

ἀαδηι ΘΡΡΟΥῚ 1Π1 46 11 118 περὶ φιλοσοφίας ᾿μπδοΡοῦ οὐ ἴρ86 
80 58606 ἰῃοοιίδο ἀν᾽ δύ! οηἹ Ὠϊμπΐτν. 1 Δ] 6, μ᾽ θγα ἰδηηθὴ 
ΡΓΟίαΠ, {πὰ οἔϊδ ροβύ ὀχρίοβαιη ἃ ΒΡ ἀἴ810. 118} ΟΡ] Ϊο- 

ἢ 61 ργο δια ν᾿ ἀδδηίαν, Πρ] Ίοθιι δῃΐη] βίδίαϊ! τη ΝΜ] θέα ΡΠ ν51- 

οἶδ ὀχβίδιο οἰ τπιϑάθηι ΟΡ ΟΥ 5 ΓΘΟΘΠΒΙ ΟΠ 6, ΔΙ ΓοΓ αν ΘΟΠΕΙ ΠΟΥ {0 γ}5 
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ΑἹΚΑ͂, οὐ 6085 αυ!άθιη 6556. ἢἰργῸ8, 4108 περὶ φιλοσοφίας Ατ]- 
βίοίθ! 68. Βου ρβῖββο ἐγδἀδίιν; ροβίοα Αὐὶβιοίθί οι, απδο πῦγοὸ Καὶ 
θνθνιίον ἀμ "αν, α]λου π5. Θχροβαΐββο 15 57.) ΖΗΘΙ, 

εὐ δια 1556. δά ρυδορδυδη απ) οχίγθη! 101 ἀἰβραςί ΟΠ λη 
ΘΟΙΙΠΘΠΓΔΙΙ ΟΠ ῺΙ ἰδίου! σαι, ατιᾶτη αἰ μλι18. 1 [1 115. ΠΙ͂Ν; 

ἴἃ αι! ἀπ αὖ αἰλογα Νὰ ρ ἢ γ ϑ᾽οουαμη ΓΘ ΟΘ 510 ΡΟ ναί αι Ρ6Γ 
ο5 πρνὸ5 ΧΡ ΙΚΖΗΘΙΜΙΝΝΑ. Τάρτιαη 4 δά Ἰορίοα βουιρία 
6586. Τοίογθηάιιη, Πυη α δ ΡΠ  βιοαπ διιβο [ΔΈ 10 61}. 

ΤΊ} βθηςθη πηι ῬΑ. τι} ᾿ππππξαν!ξ, ΠῸ ἢ οιηθη αν [0. 

(αν. ΕἸ αϑον. Οἰμιῖδϑα οηΐπι 1Πὰ 46 {Πρ γἰ8 περὶ φιλοσοφίας 

ΟΡΙΠΙ Ομ 6, 486 ᾿πΐουπη τοί αἰαΐα οὐαί, δ 'ρ856. ἀπ ρ]  οθ ἐο 5 
ΟΡΘΟΙΙ5. ὀχβίατο ραΐίαί τθοθηβίθη θη. ΒγΘνΊΟΓ ΠῚ ΠΟΙ μοΥΐ ΠΠ ΓΒ 

ΑΥΙΚΊῚ--8 .Χ33, τοι ψαδιη. οηλη ΠΥΡῚ Καὶ ρᾶγίθη. ΟῚ 6886. ἃὉ 
Ατιβέοίθ! α βουρίδιη. νοῦ ᾿πἸοαΐ. ἴδ πᾶ 01 Κ ργοτα 
Ρᾶγία ρϑυβ Πρ ΠΓ, ΠΡ ΟΥτ8. Θχρο βία οβεο ΠΠ0 0185. 1 2; οδπ- 
ἄδιη ταί μθηι, τὖ 4ᾶ6. αἰΐθυο ἰο60 Δαμθγαΐα βιιηΐ, δ θ πη 

ΔΙίοΓΟ δχροπδηΐαν, ᾿ῃογοθάθγο ΠῚ ..Χ {τηθτι5. ὈΓΙ 15. σαΡΙ- 
μῖ15. σπῃ 11 γ5 Ζ οὐ 1], ψιαγίο {0 1Ὶ 1 ΘαρΡ᾿ οαπὰ τὸ 1, 

ααϊηΐο απ Πρ γῸ ΘἉ, 5οχίϊ Θαρ 5. ΡΤΊΟΥῚ ρᾶΓ οὐπῃ Πρ γὸ 77; 
ΡΓΟΧΙΙη8Δ. ὈΓΘΥΙΟΥΒ. ΤΘΟΘΠΒΙΟΠΪ5. ρα «0}΄6 --10. 1075α 25 

ἀπᾶ6 ΤΟΒΡΟΠ γος 1 ποι οτο τοὶ ἐγδοίδεηθ ᾿η θυ 1586; 
αἰθηϊαιιθ οχίγθμλδμι. [1011 «7 ρᾶχύθῃ ᾿η46 ἃ 10. 1075. 25 εοῃ- 
εἴπθύθ οαπὶ Πἰγοὸ Ν᾿ Τὐρτιιη ΖΓ ἀρίϊϑεπα ροβῦ ἢν δ᾽ τη- 

τογ ΡΟ ΐ, ΠΡτὰ α δά ΡΠ γβῖσα βουρία τοίου θη ἀπ 6556. [646 
πᾶηὸ Βα Θιηι8. ἀρ]! οι ΟΡΟΥ5. πη Π γ 5161 ΓΟΥΤΠΔΙ: 

ΑἹ ΚΚΙ--85 ..11--Ὁ αι 
οδέουθνμληαν υ«πασαιθησαί δι, ἐπρν μα 

Ῥογίπν θα) ΡΟ 85. αιιδμη ΓΘδΕ αι 6556. μὰ 6 ΤΟ η6 ΠΡ γὸ- 
ΓΕ πιδίαρ ἢ γ 5] ΟΟΤ ἢ] ΟΥΑΙ ΠΟΙ νἱχ οϑί ααοα Ἰηοπθδμητ8 αἰίθη- 
[058 Θοτῖμη [ΘΟΙΟΓΟΒ: [ΘνΊ55}}}}18. 80 ῬΓΟΤΒΕΒ. ΔΉ] 115 ΔΓ 6 η- 
15 (ἸΔΒΟΓΠ. τι} 6556. ἃ σΟὨ Ὁ ΠΔΠ] ξιιᾶι ΟΠ ΘΟ ΠΓΆΙῚ 

ΟΧΡΟΒᾺΪ ἴῃ ΨΦ4}}η}1 ΑἸ]. 1841. ΧΧΧΗ͂, 4. ρΡ. 571 546. 
ψυϊραίο ΠΡ λον ΟΥ̓ ἸΏ ν 6] ρ] απ γν 6] ρδιιοῖβ Πππηη 8 15 

Ρδίγοοϊηδί δας ΒΊ 656, θυ πη οὐ 5έἃ ἀ{, ΜΊΟΙ 61 6. Εἰ 

ΒΙο56. ααϊάθιι Πἰθυπη α δ ΡΠ γβίοα ρουηογο οθηβοί ᾽), Τα ]}- 
4αοχιμι ἄθ οὐΐη6. φαδιηαϊαμ ΠΟ ἰβουία ααϊὰ οοηβοδί δχ- 
Ροηϊί, δηθὴ αποὰ δοάθι, 410 πη νυ] οδηίιν ΟΡ π 6 ΠΡ], 

1) ῬΙμ]. 465. Αυίΐδιοι. 1. ρ. 395 ποί. 
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ψ ΘΓ ΔΟΙΪ6 6085 ᾿πίουρ γίδια, ΘΠ ῬΓΟΪΔΓΘ. ἢΠῸ ΟΥ̓Δ ΠΟΙ ἰπγῸ 
60]}10 85. Να μοο φαίάθπι ΠΠ06}10 ἃ ΜΙοίαρ ἢ γ51015. 56 ΐαβο, τἢ]- 
ψΟγβῖιη, 4πὶ ππαηο ναϊραίαν, ΠΡΓΟσαπ ΟΥΙΠΘπὶ ἐπδίμ οἱ ἂγ- 
ΘΠ Θηΐ0 ΟΟΡΙΟ56 ΘΧροβιίο ΘΟΙΠΡΙΌΡ ΓΘ βία οἱ ΒΡαμη πη ογβίϑα , 
θυομίψαθ ΜΠ] ΟΠ ο] οἵ, 81 οἱ {τηιι5. απᾶθ 46. ἐθηροΓα, 4π0 51η- 
δῖ 105 ΜΙ οἰδρ ἢ γϑιοοσιιη ΠΡ γῸ5. ΡΥ πη ΘΟΠΒΟΓΙ ρου Αγ βίοίε- 

165, ἀθίπαθ σοὶ χοῦ, ἔὰπὶ τγοίγδοίαν δα οὐ διιχουδ, 56 Γ6 510] 

νἀ ἀοίαν, ἃΔ0 πδᾶο βϑηΐθηξα [ἃ ἰδηίαμι αἰ ϑα , αὐ ΠΡ γο5 ΠΛ 

ΡΟΠΘΠΔο05 σοηβθαΐῦ δηΐθ ΠἸΡυιπ 7. --- ΗἹ φαϊάοπι νἱγὶ ἀπιη 
Ῥδίγο οἰ ΔΤ ν᾽ ἀθηΐαν δχίμηϊο, αποά ργαθαϊοδηΐ, ΑὙιβίοίς 5. ΟΡ ΟυΙ, 
ΨΘΓΘΟΙ Π6 ϑ81ΠΠ 1 8}}} ΔΙΟΙΟΥΙ ἸΠΓΟΥδηΐ ἸΠ] ΓΔ; 418 ΘΠΪΠῚ 50- 

οΟΓ ἴδ οὐ ΠΟ] θη 81 Ὑἱχ ἴῃ [ον ββη0 ΒοΓ ρίογα ογοη δ 
Ρυο5, δι 5. ΠΠ1η0 ΡΠ ΟΒΟΡΙΟ δάβουιθογα ποθὴ ἀπθ]ίδηΐ. 

ΒΔ ἀ1511 ἀ6 ΠΡΓῚΒ τηϑίδρἢ γ81 615 βθῃ θη δ) ΠΟῺῚ Θϑύ οὔτ 
ἀθηο ΘΧΡΟΠΔΠ; οἰπ8. ΘΠ] ΡΟ 551 56 η θη 181) 1η6 566ιι- 

ἴα) 6556. 80 1ΠΠ{10 ἀἸβραξαί!ο Π15. αἰἶχὶ, οὐ βίο! ἀἰβοθ θη πηι 
ν᾽ ἀθθαίαγ ἴῃ ἰρβ8ἃ ἰδιη αἸβραίαί! 6. ̓ Π0 ΠΕ]. 

Εοά θη ἴδγα 40 ΒΓδη Ί511|5 ΓΘΙΏΡΟΓΟ ΠδΠῸ αι ΘϑΈ 0 6. Θχὶ- 
τηΐα οὐπῃ ἀοοίγηα οὐ 4] Θηα ἰγδοίαν! νἱν ἀοοίι5 ΕΓΔΏΘΟΘ]- 
Ιὰ8 ΕΘΙΙχ Ἀαναΐίββοη, 4αἱ αφποά Βδια ρδποὶβ ἴῃ το αβ Θ0η- 
βϑῃθ οαπ ΒΙΔΠάΪ810, οαΐϊὰ5 ποηάπμ πονϑγδξ σοιηιηθηΐδίϊο- 

ΘΙ], ΔΙΙααϊά ν]ἀδέιγ δά Ομ τη μἀδπ| οᾶμ θη θη τη μ10- 
τη η αἴουγο. Ἐλαναίββοη θη [Τα Π αὐ ἃ πη δ ρ ΠΥ 81015 11- 
Ὀγὶ5 δά ρῇγβιοοβ ἐγδηβίογ θη απ σθηβοί, ἀθίηἀθ Πρσγαμι 4 580 
Ιοοο τπονϑηάτ ἃς ΡΥΔΘΡΟΠ ΘΗ αϊη ΠΥ ΘΓ50. ΟΡΘΟΙΪ τηοίαρἢν- 
Βίοο; ἢππο 6556. {ΠΠπι ΠΡ ταπὶ 6 πὶ ΠΟΘ 668 ΠΟΙ Πᾶν περὶ 
τῶν ποσαχῶς λεγομένων, δίᾳμθ, αὖ 510 56ΟΥΒΙΠῚ ΒΟΥ ρία8, 
δρύμμι ἰδιηθῃ ν] ἀ6γ] δ ργδοραγδηάδῃ ρυϊμδ 6 ΡΒ] βορᾶς ἴη- 
βύ αὐ! οηοιη ᾽). Τλθτιι 1 60 αυϊάομι 6886. ΘΟ Π51110 5ΟΓΙΡ ΠΏ), 
αὖ ἸΠΒΘΓΘΓΟΙΙ ΡΥΠη8 6 ΡΒ] ΟΒΟΡ 86, 584 ροβίθεογα ΠὈΓῚ μᾶτία 
ΔΙ ααδηΐο ΟΠ ι5. ἀἸβοθββίββα ΡΒ] ΟΒΟρΡ απ. ἃ 'ρ80 Πηθ, 4] 
ογδαύ ργοροβίίαβ, ἤθᾷαθ ροβίθα ᾿ἰρυμ [ἃ ᾿πηπηΐα588. οὐ 60ῃ- 
ἴοτιηδβ86, αὐ δρίθ ροββϑῦ (οἱ οροῦὶ ᾿ηΐοχὶ 5). {0 γ] Καὶ ρτῖο- 

1) ἢ ἴαυϊξ ἰδ τἀρροτγίος. ἀναπὶ ἰ6 16 Γ, φοπησηθ ἀπὸ αἰϑβογίαίοθ ργόϊμϊ- 

παῖτο. Ῥ. 89. 

2) Ναϊς εοιῖς φαεβίοη (ἀπ νόνιιαρ!ε τὰρροῦὶ ἄς [ὄπα οἱ ἂς 1.) οδὲ 

1οῖ ἀόραθδόές ἀς ἱγὸρ [οἷπ, εἰ ἰς Χδ ᾿ἴνγο, ἀδπηβ8 δοὴ ἀόνοϊορροιηοιί, [Οὐπιο 

τη γύγ τα]. ὄρίοοάο. Νοῖι5 [6 φοῃβίογοηβ σοτῆσηθ τἀπὸ ἐϊααε ααΐ ἄσναῖ ὄίγε 

ἰοπάτιθ ἄλπς 1ὰ ΝΙέιρμγϑίψιιθ, δὲ ψαὶ πα ρὰβ διθὶ οοἴίς ορέγαθοπ. Ρ. 95. 

Ατίιϑίοί. τηθίαρῃ. εἀ. Βοπῖι 0]. Π. 9 
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ΓῸΠῚ Ρδγύθιη ΓΘΟΘΉΒΙΘΠΘΙΙ 6886. ἰΐογαμ Πγοσ 5.1}, ἴοτ- 
(586. αἰἸβοϊ ρα! ογιι. ἴῃς τἰβιμ βου ρίαδμμ, «απ ἄθηιο ἀΟ66ΓῸ 
Ατσιβίούο οβ. ρσπηδμ ΡΠ ΟΒΟρΡ δι ἰηβυϊ τοί. ΑἸέθγδιῃ Πθτὶ Καὶ 
Ρατγίθι ρῃγβίοαθ. ἀθοίγπαθ 6856. νδοιηθηίιη, 4064 ἰρ81 Αὐὶ- 
βΒίοί ἢ! ἀββίθηγο αν αίββοη ΠΟῚ σψἱ ἀθέμν ἀπ] το. 1) 6ηϊ4α8 
ΘΧΙΓΘΙΠΟ5. {γ68. ΠΡΓῸΒ. ᾿ΐὰ 6586. {γα ΠΡΟ ΘΠ 405, τὸ ρυίογο ἰθ600 
Ροηδηίαν Πἰργὶ ΠῚ ααῖθιιβ ἀἰοσι θυ] οῖία δμᾶγγοῦ. οὐ ᾿π6|- 
σοί, Ροβίθ τιον ἰΙο60 ᾿ΠΠ 06 .Ζ΄, 410 βιιᾶπι ᾿ρϑ8 βϑηξοηξίδιη οχ- 

Ροπδῦ; νιἠοαίαμη. ΟΥ̓ Θη ΠῸΠ ΟΧ Παίαγα ΓΙ, 864. 6χ ἰρ}80, 
4πὸ 50 ΡΌ βιπὲ Πνὶ, ἰθιηροτα ΟΥ̓) 6556 νἱ θυ; βουρίθπηι 
Θηΐ 6556 τα. .ΧΓ δηΐα [Πγοὸ8 ΠΛ ἰπἀ6 ργοθαὈ Πον ο0]- 
Πρὶ, φαοὰ ἴῃ ρτῸὺ ..Χ οἰἸμηΐηπο πιιβαιδηι αἰβραίαί ποι ἰἰ- 
ὈγῚ5 ΠΝ ἀρβοϊαΐαμη σοϑρί οἷαί. [Πα 'ρ505 ΠΠὈΡῸ5 τηϑίδρἢν- 
5005 ἴΐα ᾿πίου 56. 6586 σοῃθ ππδ η 6408, πὖ, ρτδθροβίίο ἰηίνοαι- 

ΟἰἸΙΟἢἶβ ἰοοοὸ ἰἰῦτὸ 4 περὶ τῶν ποσαχῶς λεγομένων, 5.}}56- 
αυδηίαν 45 ΕΖΗΘΙ-- 4 ΜΔ ΑΖ. 

Ομ 5515. 4}1158. τϑθτβ, 6. ααϊθιβ νἱγοὸ ἀοοίββίηο. ΠΟ ΡΟ8- 
ΒΕ ΔΒΒΘΠΌΓΟ, [ἃ πηι 4πδου θη άπ νἀ θέα, απὸ ΘΟ ΠΠ6 
Βαϊλοὲ οὶ ἰᾳαοῖ οχ ΤΓΟΓΡ ΟΕ) 15 δηΐθα ΠΟΙ ΠδΕΪ5, Γθοῖθηθ 

βίδα εις ΠὈσιη “1. ρΡοπμθη τι 6556 ροβὲ ρτοβ ΠΝ. Οποάβὶ 
θᾶ ἰηΐογοθάθγοί πίον τα .7 οὐ πρτὸ5 ΠΛ ποορββίίααο, 

αὖ σα] 15. 46. στ θι5 Πρ γ15. Δ. ἁἰογαμι ρουβοααϊ αν ρῥ]δοϊία, 
Ὧ6 1βάδμη 0 ΓῸ ..7, βιιὰμι Θχρ σοῦ βθη θη δηι, ΡΓΟΡ 115 ῥσο- 
[θοίο ββϑϑϑῦ 15. ΠΡτυοσιαὶ οὐάο, {θη Ἀν Ι ΒΒ Γοβθξα! ψο]αί. 
νογαμη ΠΟῚ δβί ἴὰ. Ναμααο ΠΠργὶ5 ΠΝ ἀδ [ἀ615. πα] 6 118- 
4πὸ οὐ ἀθ δου ῬΥΙΠΟΙΡἢ 5. απ ἀοοιπογίηΐ Ρ]αίοηϊοὶ οὐ Βυ- 
{ΠπΠΔΡΌΓΟΙ Θχρ]οαῦ; 4αθιι5. ΡΙΔΟΙΕΒ. 51 Θὰ5. νο]οθαῦ βιὰ ρΡΒ110- 
ΒΟΡΠΙΔΘ. Ῥᾶιίοβ Ορρόποια, ααΐθι5. 1 τ αίυθηΐα, ΠΙΠΠΠΘΙῚΒ 
146 }Π}0118. νϑγᾶμη γ 6] βιιδμ (6. τ θτι5 τ] 80} ΘΠ] 168. ΒΘ Θ ἢ ΕἸ 8 
ἀοθερθαΐ Ορρόπογο, 486 φαϊάθι ἴῃ 050 ρῥτποίρίο ΠἰθνῚ Δ 
ΘΧροηϊίαν, 4615. δαΐθιη ϑπαιη (6 πΟίϊομ6 βαθβία με 8}, τῷ τί 
ἣν εἶναι, ἀοοίνίπαμι, φαλ!οιι Πἰργὸ Ζ ἀϊδοορίαξαιη ᾿ορ πημϑ. 
Ποτῖμη διέθιι ΗΪΠ1] ἰῃν ηϊγὶ ἴῃ ΠρτῸ .Χ.1 ὁχ διριπηθηίο ΠΡ τὶ 
ΒΌΡΤΑ Θηδγγαίο ἃρραᾶγοί. Οὐδρτορίου “ΟΠ Δ: ἸΠΈΘΡ ΠῸ5 [1- 

θγῸ5. που ααδιη δὰ Ἰηογο α ἢδοοββιίθο, απδη) οἱ αν δῖβ8- 
50η οἵ 8411 Ἰην θῆΓ6. 5101 Ὑἱβὶ δαηΐ, ὨΪ81} ΡΓΟΠομηι5. δα τϑϑβεϊ- 
{ποη άπ ΟΠ τι αἸβριι α 0 15. ΠΟΤ ΘΙ, βίνο τος ΠΛ 

δηΐθ Πρτιὴ .1 βἰνα ρμοϑί δι ΡΟΠΙΙΠΙ18. 
Ἰ)δηίψαα Απρ. Βόση ἢ. Καὶ βομο ὉΡῚ ἴῃ ἰηέουρυθίδη 5 
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ΕΟἸοογοηΐβ ΠΠ γῖβ 46 πδίστα ἀθογπι δά ἤδη αιδοϑίϊ θη 4ἀ6- 
ογίασ, ἴῃ ἀν ϑυβμὴ 4αϊάθ 46 ογάϊη6 6 ταί η6 ΠΡ ογ αι 
"ΘΔ ρΡ ἢ γβἰοογαπι ΒΓΘΠ 1510 νἹ θέαι ἀβϑθηίξίγα (]. 1. Ρ. 271), π6- 

416 ἐοίαμπι φαδοβέομθμὴ 46 ἰηΘρῸ ΡοΓβθ αν, 5664 ργδθοίριιο 

πὸ ἐθιηροια δ ογάο οὐ {{{π|8. πη να]θαίιι8. ἴῃ ἀδιιπὶ γ6- 
Πἶγα σοΘρουῖδ ᾿πααϊγιῦ, αὐ ἴη646. 1η 6} Προ αύπγ, 0 ΡΥ πϑδηΐ 
πούϊββϑι μηδ 1Π1ὰ δὲ πλαϊίιμ αἰδοεθρίδία νϑυρθὰ (ἸΘΘΓΟ 8 46. δέ. 
ἄδον. 1 13, φαθὰβ Αὐιβίούθ αὶ ἴῃ ἰουίϊο 46. Ρ]]ΟΒΟρ μὰ 11- 
τὸ π]ία {αν α586 ἱπάϊοαί. Εἰ σγουρὰ τοίου θη ἃ 6556 ἀβθιηοη- 
βίγας δὰ Νθίαρ ἢ γβιοοόσι ἢ για .Ζ. ῬΒαθάσγιη πύθῃ, ρΡ]- 
Ἰοβορθαμι ἘΡΙΟΘαΓΘιιπῚ, οἰἶὰ5. 6 ΠΠΡγῸ περὶ ϑεῶν, ποθ ὃχ 
1ρ515. νϑίθγπιη ΡΠ] Οβορμοσανη βου ρι]5, ΟἼΘογΟ Βδαβουῖξ 4αδ6 
486. δογαμῃ Ρ]Δο [15 παυγθῖ, δα} ν᾽ 611 δαϊοη 6 ΝΙοίδρ γε ῖ- 
ΘΟΥΙΠΙ ἃ ὙἱΓῸ ἀοείο ΑἸοχαπανηο, [ογίαββο 0 Ἠθιρρο, 1η- 

βίγιιοία, ἰῃ πὰ Ρυηδ6 ΡΒ] ΟΒΟΡ Δ 6 ᾿ηβυϊ 010 ΘΟΠΟΙτιβα οϑϑϑί 
μἷβ ἐγ θιι5. Π 0 τῖ5. 4 Κ εὐ βισηιποαία, βθοσπάτηῃ ᾿ἰθγτὰ Κ' ὃ. 

1061 ὅ, 4. 1061 25 φιλοσοφίας ποιηΐηδ; π60 ἰαιηθη 466 08 

ΠῸ5 ἀδοθρίοβ ΠΟΠΉ]Π15 5.11 {π|4 1 6 ἢ 058. ΠΠ0Γ05 Θοβάθμι ραΐδγα 
ἔαϊ]586, δίᾳιιθ 6085 408 περὶ φιλοσοφίας 58 5011ρ51588 Αὐϊβίο- 
6165. Δ᾽ ΟΥ 65 σοι ποδί. --- Ηδοο βϑηξθηΐζίδ, ἃ Καβοι!ο 

ἀοοία οὐ δοιίθ ὀχροβίία, τὸ δϑὲ βδίϊ8 Ῥγο 115. οὐ δά δχρὶ!- 
οαπμἄα σψοῦθρθὰ (ἸΟΘΓΟΠΪ5. ἀρ ]551118, ἰΐα (οὐ Ὠϊ {1 ΘΟΗΪ οί 8, 
τὲ δά σογίαμῃ ᾿πάϊοῖα Θᾶπ) ΡΟ556 Δα ποῖ νἱχ ογοάϊ θυ; 568 
Θἰϊδιηϑὶ οοτίο σοπῃβίαγοί, ἃ} δηξαϊογα αἰΐασα δαϊΐοσο ἢῸ8 
ἔγθβ ἰρτοὸ5 αἰ Κα ἰαιηααδπη οοπίϊηιιο5. οΟηϊοΐο5. [α|5886, δὰ 
οΟρῃοβοθηάμη) Θϑησπίησιη ΝΘ αρ ἢ υβιοουαμ) ΟΥ̓ ηθαι 14 σοτία 
ΠΟ Ρου ποῖ, φαοηΐδιη ἢδθο ΠΠγοσαμι σΟηϊ πη οὗϊο νψα]ραΐο 
ΠσΠΟ ΠΙΡΓΟΤαμ ΟΥΪΠ6 ΠΟΙ 1Π6]10 564 ψ6] τηἰηι8 δρίδ 6ϑύ. 
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4. 

ΟΑΡ. 1. 

7)65ον δ ζειν χιοηιοίο ον ακσἝαίηι αὶ δοηϑιεεν ρον δορί οτιο 

αὐ εορηϊοποηι ργἱποὶρἑογιην ἀδοθηααίι". (ὐοηιηιηὲδ ατὶ- 

μιαϊέδιι8 οπιηέδιι5 μου οορίϊο ὁδί ηαθ ρὲ δθηδιι8 Μὲ --- θ98θα 
28, αὐ δαπὰὶ ἔνε φιιὶδιιδάαηι ἀςοοαϊδί ανϊηναζδιιδ ρον οορίαγην, 
ἑπιαϑηιην Ὠιαμ δὶ δὲυθ τιθηιογΐα --- 020, οοπϊμποίαθ δὲι5- 

θην γϑὲ δομιρίν"68 γϑοογαἰίοτιοα ἔμ ἰϊοηεῖηο μοί ἐδδἑηνίηι 6ι- 

γΡονἱθηΐέαηι οὐαί! --- 9581. 1. Ζζ: δυρονἑοηίία αΥ5 ϑαδὲ- 

δ οἱ δοὶοηα, οἱ ρ»αοϑίαί φιϊάδην αὖ οαρορὶοηΐδα 6ὸ φιοε 

οὗ εἰηυογ δὴν ὁρθοίαί. θη, 765 δἱηρμίαβ. οἱ σαμβαην σοβπἰ- 

αμην ἠαδοί, πηεῖθ Χὲ εἰ ἐοςονὶ ροπδοὶί --- 138. “Ἄνἴοβ απίθηι 

60 μίιι5. μαῦονα. ἐμεϊἑοανίιν" εἰϊπιυϊ αἰ. χαο ἰοπϑῖιδ αὐϑιιηΐ 

α Ἠθοοδοϊμαδηο υἱΐαο, οἱ τ ἐϊθονοἴϊεαο ργαεἰτοὶθ ρταθδίαηΐ, 

ἐΐα διμιμαηι Οὐηοί ἰοσιηὶ με ἐποὶρίονλην οὐβ εἰ ο δἴυθ 8α- 

ρὲομία --- θ82α ὃ. 

(μη πηϊνογβαὰ [ναῖπ|8. σα Ρ1{15. ἀἰδραςαύομο ΟΠ ρθη ἃ. Βαϊ 
48 ἀ6. οδήθηι τ δοάδθῃι πποάο Ατ᾽βίοίθ! οβ ὀρ! οι ΑΠΔ]. 
Ροϑβί. ΠΗ 19. 99) 84--- 100 17, ὙΥ αἷς δά ᾿". 1. Τγοηά δ] θηρ. 

ΕἸ. 1ορ. 8. 69 (6άϊι. Π].}.ὕ 
0804 22 τοῦ εἰδέναι. ΜΝ οΡθὶ εἰδέναι ποίίο Ὁ Αὐὶβίο- 

(610 βδορίιι8 τὰ τοίου. δ ΟΡ ΠΟ ΠΟ μΙ ̓ ρϑ11ι8. Παίαστδθ 80 
βιι βίδα τοὶ (0 2. 996 19: τὸ εἰδέναι ἕκαστον --- τότ᾽ 

οἰόμεϑα ὑπάρχειν, ὅταν εἰδῶμεν τί ἐστιν. Ζ 1. 1θ028α 36) 
δ᾽ δα σορῃϊ!οποπὶ οδπβᾶθ (4 3. 9884 25: τότε γὰρ εἰδέναι 

φαμὲν ἕκαστον, ὅταν τὴν πρώτην αἰτίαν οἰώμεθα γνωρίζειν. 
1. 9514 24. 28. α 2. 994 29), υὐ ᾿ρβδι δοϊθης, δι βρη Π σοί 

ὁἅ πηι, απᾶ6 Τα ΠΟΙ Δ η40 οοπἤθοία, σΟΡ 5. ἈΓΘ ΠΟ 15 1 ΠΧ, ἃ 

ΟἸΠΏΙ ἀδηϊαι6 ΟΡ δέ! Οἢἶ5. ἈΡ ΘΙ 10 ΠΡ Θγα, ρΓΌρΡυΙο θ. ΠΟΙΪΠ6 

ἀἰθηα οδί, ᾿Ι͂ἀδθοαῖθ. οππὶ γοῦθῸ ἐπίστασί αι υὖ ΒΥ ΠΟΙΥΙΠΠΙ 
οομϊππηρδίιν 4] 2. θδ2α 80, 21. α 2. 994) 20. 21. Αη. ρζγ. 

1121. 07) ὃ ---Ο. Αη. ροϑβί. 2, 71} 10 54. Ρἢν8. 11. 1η1{. ἃ]. 
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Ησοο δυΐέθμῃ [060 ᾿αΐξίτ5 ραΐθγο οἰπ8 νο Ὁ] νη πράτ δἀϑίγιοὔδμ 
6586. 1{Π1|8 ΡῬ ]Οβορ μία ΠμΙθι15, πη εἰδέναι θὰ ροΐϊιβ δοοῖ- 
Ρ᾽θηάϊπιηι ΡΠ ΟΠ 0η6, απ γα] 9 Ὸ Βα δέ, οχ ῬΎΌΧΙΠΙ15 ν ΘΓ 18 
ἀρραγοῖ, ἀασπῃ ααϊάοιι ἰη46, 4ποα 5οηβιιπ) ΡΟΓΟΘΡ ΟὨ 115 
ἀο! οοίαμη ΘαΒα 16. Ἰη8 91 [ΔΟίπηι18, ΘΟΙΡΓΟ ΔΙῚ αἰ οἱ 1η δἰ ἔπη 
δου 5. βοϊθηξδα. βίπα!αμη. ΝΙΒΙ ΒΘΏΒΆΠΠΙ ΡΘΙΟΘΡΕΪΟ 
4ᾳδιι ΙοηρῈ αἰδίοί ἃ βοϊθηξζα μ06 ἴρ80 εδρίίθ ὄχροηϊί. 564 
Ἰϊεού ἰαύπβ ὀχίοηαι Βυΐπ5 μοί ΟἢἾ5. ἢ Π65 νἀ δαηίαν, τηδηοί ἰὰ- 

16 ἦ6 αιὰ ᾿ϊο ππῶχη δϑίίαν ἰηΐον εἰδέναι εἴ πράττειν ορ- 

Ροβί(ϊο, εἴ. «22 χωρὶς τῆς χρείας, 24 μηϑὲν μέλλοντες πράτ- 

τειν, ἃ. θ52ὺ 21. 

θ80α 2] σημεῖον --- 28 τὰ ζῷα. Ἀ παίατα ἰηβἰίαιῃ ἀϊ- 

οἷξ οὐ! 5. ΔΗ Δ ΠΠ0 115 ΒΘ ΠΕ] 6 61 [ἀοα! ἐδέθη ; δέθηΐμ 1ρ8ἃ Δη1- 
1815. πδίπνα οὖ ποίϊο, πίοι) Ατὶβίοίθ! 65. βίδέι, ἰῃ 60 οοῖ- 

ηἰξαγ, φιοα ΒΘ με 6 η61 [ἀοαϊίαία ρτδϑάϊίαιη οϑί, ποὺ αἰ [τύ τὸ 

ζῷον εἰ τὸ ζῶν, 46 ἃη. 11 2. 413) 1: τὸ μὲν οὖν ζῆν διὰ 

τὴν ἀρχὴν ταύτην (ἰπί. δι᾿ ἧς αὔξησίν τε καὶ φϑίσιν λαμ- 

βάνουσι) ὑπάρχει, τὸ δὲ ζῷον διὰ τὴν αἴσϑησιν πρώτως, ἀ6 
56η85. 1. 436) 10. Εδπάδμι βϑηίθηαιὶ [ἀοαϊἐαέθπ 41101 ἀρρε}- 
ἰαὲ δύναμιν σύμφυτον χριτιχήν Αμα]. ροβέ. Π| 19. 99) 34, «υΐα, 

τξ οϑὲ ἴῃ ΠΌγΟ ἀὲ δηΐπια ΠΠ 2. 4260) 10, χρίνει τὰς τοῦ ὑπο- 

χειμένου διαφοράς. Αδ Ῥτδθ οϑίθγβ φαΐ άθιη 56 ηβιθτ15 νἀ θη 4] 
ΒΘΗΒ1.15. τη] ἃ ῬΘΓΟΙΡΙΕ ΤΟΙ 5651} ΠΠπππὰ (ἸΒΟΓ 8, 41} 118 
ἀοἤηϊαίαν, δοσαιη πδίπτα (εἴ. 46 νοῦ. διαφορά 4 4. 9850 
13. Η 2. 1042) 12, 32. 1048« 19. 41 9. 9920 8, δ), Ιάδοφιιο 
818 ἃ ΡγΟρτῖα νἱγέπέθ Γ 18 ργδοβίαί, οἵ. 46 86η8. 1. 4374 2: 

πολλὰς γὰρ εἰσαγγέλλουσι (Ἰπΐ. αἱ αἰσϑήσεις) διαφοράς, ἐξ 
ὧν ἥ τε τῶν νοητῶν ἐγγίνεται φρόνησις καὶ ἡ τῶν πρα- 
χτῶν. αὐτῶν ᾿δὲ τούτων πρὸς μὲν τὰ ἀναγκαῖα χρείττων ἡ 
ὄψις χαὶ χαϑ᾽ αὑτήν, πρὸς δὲ νοῦν χαὶ χατὰ συμβεβηκὸς 
ἡ ἀχοή. διαφορὰς μὲν γὰρ πολλὰς εἰσαγγέλλει χαὶ παντο- 
δαπὰς ἡ τῆς ὄψεως δύναμις διὰ τὸ πάντα τὰ σώματα μετ- 

ἔχειν χρώματος, ὥστε χαὶ τὰ χοινὰ διὲὲ ταύτης αἰσϑαάνε- 
σϑαι μάλιστα" λέγω δὲ κοινὰ σχῆμα, μέγεϑος, κίνησιν, ἀριϑ- 
μόν. Οἷα ᾿ρίταν πῸ π΄ ΟἸμηΐπο ν᾽ θη αὶ βθηβιι5. ΓΟ 4 π|5 ρτᾶθ- 
βία! 56 η51})118, 56 5 Πρ ̓  ΓΘ δὐϊδπι σὴ δα] Θχοο  Θη τι δ Ϊ- 

τα] Δ ΙΘΠηαΙ Βαϊλοῦ βθηβιβ, [460 ΠΟῺῊ 510] 1 οἰέον ἀ1οἱ Ὁ Ομ ϊ- 
θὰ8 τι Π05 ργδοίογγα νι ἀθηάϊὶ [δοιαΐθιη, 564 οὐ Δ] ιὰ 
γοϑίνοιΐομς ἔν ο, ργορο ἀϊχογίνη οἰμηϊθι5 τοθιι8, πάντων 
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ὡς εἰπεῖν τῶν ἄλλων. Ηαῃς δηΐπὶ νἱπι μαϊγοῦ [ουτηαϊα ὡς 

εἰπεῖν, αὐ 14, οαἱϊ δάϊοοία οϑί, νοσαθα!αμη ἴῃ ΔΓΙΟΓΟ5. ΗΠ6Β 

τοαϊσαξ οἵ ΠῚ δὰ ἃ Ρ΄θηδ 5" Π] οδί 0 6 ΔΟΟΙΡΙ ΘΠ ἀπ 6556 

πθηθαί. Οπᾶτο ἀρὰ Αὐὶβιοίθ! οὴ, 4 ργδθοῖραθ ἤᾶπο ἴοτ- 
πα] 81} ἱγοααοηΐαῦ, 58 ΟΡ 551 Π16. Θδμη 118. νοσᾶθ1}}15. Δα αϊέατῃ ἴη- 
γΘηΐ685, απ 5. απ|4 ψαὶ δἰ για ἀπίνουβα γα] πορδίαγ, νο- 

[|| πᾶς, ἕχαστος, ἄπειρα, μόνον, οὐϑέν, εἴ. τα ᾿ηέγα τηοίᾶ- 

ῬΒυβίοο8. ΠΡΓΟΒ. οοηδβίβίδιημιβ, 8 2. 1026) 9. α΄ ὅ. 985) 31. 

ΜΒ ἃ. 998532. ΖῚ1. 1028) 7. Γ᾽ ὅ. 101θ0α 30. 93, 9. 1085 1]. 
ΜΝΊ. 1057 19. Ηεοϊπάοτί οἱ 8141}. δὰ Ῥ]αύ. Ῥμιαβάοῃη. θ6θδ. 
Κα σ δ ττ Ὁ: 5. 05.1.02. : 

θ9θ80α 28 ἐκ δὲτῆς αἰσϑήσεως --- 260 χαὶ ταῖς μνή- 
μαις. ΟΔαὐθιιβ ΔΗ η Δ ] 115 ΡΥ Θίου 56 ῃ 501 ΘΕΆ ΠῚ ΠΠΘΙΠΟΓΙΔ ΠῚ 

ἴη65886. βιρ:ΠΠοδί, δαάθηι ρϑᾺ]}10 ᾿ῃΐγα 26 νἴνογα ἀϊοϊ: ταῖς 
φαντασίας χαὶ ταῖς μνήμαις. ΝΙΙησαι Ισοῦ οχ βθηβα ῥτο- 
Πεϊδοαΐαν π]θη τὰ (ἐκ τῆς αἰσϑήσεως --- ἐγγίγνεται μνήμη), 

ΠΟ 6ΘΧ ἰρ80 ἰδιμθη 56η81 σοῃίίηϊι9 δχβίβίθυ ῃ] ΘΠ} ΟΥπ Ρ]8- 

οοὐ Αγιβίοίο!!, 564. Ἰηϊθγοθάθηξα ἱϊπδοὶηδίίοπο, τῇ φαντασίᾳ, 

οὐπ5. 46 νἱ δὸ πδίισα οἷ. 46 δῆ. 1 3, Εβεέ δηΐμῃὶ τηριπο- 

᾿τἶα φαντάσματος, ὡς εἰχόνος οὗ φάντασμα, ἕξις ἀδ τποιη. 1. 

45] 1. [δα ἀπ ΒΌΒΡΘη5ἃ 51 80 ΠΠΔΟΊΔΙΟΠ 6 ἸΠ6Π10- 
τῇδ, ΠΟΘ ΒΟΥ 15. σΟΠ Ποίαν αα8}} 56 1606] [ἀοα 858 Πηΐραϑβ; 
ΒΘΠΒ.5 ΘΗΪΠ ΔΠΙΜΠ8 1115 1656 ΟἹ 115, ΠΟ Ἵ (10 πη {15, ΠΟ 

ΟΠ 5, οἷ. ἀ6 δηῖῃ. ΠΠΠ 8. 428α 22, 11 3. 418α 10; ἰδΐ5 

δα6 Π] “Δ ΠῚ Τδί]0 Ρδίοί ᾿ηθι Υα, τὖὖ απδ6 τη} }{18. 1η510 8η1- 

18 1015. ΥΔΕΙΟΠΙ5. οχρογίθιιβ, 46 πηθι. 1. 48θα 15. --- Ὁπ86- 
σαηη 6. δα θ ΠΏ ΔΗ Π1ἃ ΤηΘΙ ΠΟΥ δι ηὖ ΡΥ Θαϊία, θὰ αἰοἱ φρο- 

γιμώτερα χαὶ μαϑητικώτερα το] 15. 6556, βἰφαϊάθην π66 ρΓα- 

ἀθηεῖα, φαδἢβοιηαθ. ΟἸμΠΐΠῸ {τ} ροίοϑύ δ] η8}1|08, 66 
ἀοο 85. Πα τὶ ροίοβέ, ἢἰδὶ 4πᾶ6 βθηβίθιιβ ρεγεθρία βαηΐ σὸ- 

ΕἸ Θδηΐαν; δὐ ρυππα ααϊάθιη αἰταιηᾳαο οὐ ρυπάθηθδα οἵ ἀο- 

ΟΠ ἔα 5. νἱρίπξοιη. ΟΠ] 115. {Ἰ  α1Ὁ- ΔΗ Π] Δ] 1118 πη θη μ ΟΥὰ Ρτδθ- 

ἀ1π||5, ἀοίηἀθ. 4πᾶ6 ργαάθηίία δηΐαμη 51ηΐ, 4π86 ργδοίογθα 40- 

ΟΠ ὰ ἀϊβύϊηρι. (ΔΜΙΠΙη5. αρίθ μᾶηο αἰβι [Πού] 6 πὴ Ρ] ΘΓ 46 
ρνῖ βίαι ἃ} Τοϊο ροππηῦ: τὰ μὲν φοόνιμα, τὰ δὲ μαϑη- 
τικώτερα τῶν μὴ κτλ., ΒοΚΚοΡίδηα ἰϑοίο: ταῦτα φρονιμώτερα 
καὶ μαϑητιχώτερα οὖ ΛΙΘχΑΠΓΙ δποίου!αΐθ οὐ βϑῃξοπίϊδθ τὰ- 
ἰ(ἰοπ οοπἢνιπδίιν.) Ετ φρόνησιν χαΐάοιη φαοά ἐγ θυ Ατὶ- 
βίοίθ! ο5. δῃΪμ] } 1118, Π0). Ρ]Θηὰ 80 ΡΓΟρτῖα ᾿αἶπ8. νΟοαθ 1} νἱ 
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αὐϊίαιτ; δὲ δηΐη φρόνησις ἀρετὴ τοῦ λογιστιχοῦ ΤορΟν ὅ. 

134« 84. 6. 136 11. 8. 138) 2. ὙΙ 6. 1484 29 56ᾳ., οἱ 46 
ἴῃ ΤΟ θτ15 ΔΘΘ Πα 5. ΘΟΓΪ ΓΕ φρόνησις, Θὰ ἀϊοϊξιν 6556 ἕξις ἀλη- 

ϑὴς μετὰ λόγου πραχτιχὴ περὶ τὰ ἀνϑροώπῳ ἀγαϑὰ χαὶ 
χαχά Ἐπ. ΝΟΝΙ ὅ. 1140 5, οἵ. Ττομ 6] δ}. ἀ6 ἀπ. ΠΠ ὃ, 8; 

566] Ἰδὔογο φαοάεηι βθηβιι πο Ο νοοα 10 ταν, αααοιη οὗ τιϑ1- 
Ρδΐ 586ρ6 ἴῃ 115. {10 1185, 41 ϑαηΐς 46. δΔη πη] πὶ Παίαγα οὐ μᾶτ- 

Εἰ 5, οὐ ἀἰβουίθ β Θ᾽ ἢ Π οαῦ ἴῃ 1566 ΕΠ οἷἰβ ΝΟ. ΓΝ 7. 11416 

26: διὸ χαὶ τῶν ϑηρίων ἔνια φρόνιμα φασιν εἶναι, ὅσα περὶ 
τὸν αὑτῶν βίον ἔχοντα φαίνεται δύναμιν προνοητιχήν. Ἀρέεΐ5- 

βίπηθ πο φρόνησιν ἀφβονιθι ΑΙοχ. δά ἢ. ]. τὴν κατὰ τὰς φαν- 
τασίας ἀχρίβειαν καὶ διάρϑρωσιν, καὶ τὴν περὶ τὰ πραχτὰ 
φυσικὴν εὐστροφίαν. --- Τ) οοἸ Πα δαΐοπι (μαϑητικαά) πὰπι 5ηΐ 
ΔΗ 8} 1 ΠΘΟΠ6, 6χ δά  Θη41 [δου] 6. Βα ΒΡ Θη 561}. Θϑ; δἰθη μη 

ΠΟ Ρ6Γ 86 ααίΐάριη, 564] ρδῖ δοοίάθηβ ῥ᾽ ατίσππση οΟηΐονί οἵ 
δα ίοηϊ [δου !α5. δά ἀϊβοθπάμμ, 46 5οη5. 1. 4374 11, οὐ Ππη- 

σῖια δά ἀοοεπάμσμι, 46 ραν. δη. ΠΠ 17. θθθα 15. --- Εὖ ἀρθιη 
ααϊάθη, 4αδιη αδμι Δα 66] 5θηβι ν᾽ ἀθίπν. στον, Η]βύ, δῃ. 

ΙΧ 40. 627α 17, εὖ 6586. δῃΐπια! ρυτάθηβ δῦ ππᾷ46 ταροίθησᾶ 
810 πᾶθο ριυπάθηϊα βᾶθρα Αὐβίοίθοβ πποποΐ, σν οἰ! ἐ6. ρΡϑτί. 
δη. Π1. 6484 6. 4. θῦθα 25 4]. Οιιοά ἀπῦμῃ 580185. ΘΟ η861- 
ἰδ ηθ απ δἰ οὐ οὐπῃ ἰδίϊοτθ 110, 4 Θ ΡΥ ΘΧΡΟΒΕΪ, φρονή- 

σεως ατηθίέαι οοποϊηδί, {ΠΠπ4 ἰπτα τ υῖβ, απο 4|101 ᾿πιδο ]ηἃ- 

(10 πῃ 51 ἀρρθα5 ὑθαθηάα ἀπ! αί, 46 δη. ΠῚ 8. 428. 10, 

απ. ἰδιηθὴ ΠΟΟ ἰΟ60 δρᾷμπι ρυ Θη 181π| ἃ τ] ΘΠ] ΟΥἃ Γοροίδί, 
486. 5΄η6. Ππηδοϊ ΔΕ ΟΠ6. ΠΟῚ φοΐοϑί 6586. (δᾶ ΠππΠ ΡΟ08- 

510 ἸΠΈῸΡ 586. ΘΘΠΟΙ ΤΙ, 8111 νἱ ἀθυϊηῦ; Θααι θη ρΟὔ85. ΘΔ} 
"11 νἱάθου ἀρηόβοθγο ἀπ (αἰ! ΟΠ θη, ααδιη οὐ 416 Τη810}1}}118 
ΤΌΡιι5. οὐ 46 τ που θιι8. 586 ΡῈ ΤΘρου 8. δραα Αὐ᾽βίοίβ θιη. 

οδϑθὺ 27 τὸ δὲ τῶν ἀνθρώπων -- 981« 12 τέχνης. 
ἘΘΙΙψ αἰ. Δ ηἸ ἢ πὶ ΘΟ ΏΘΓ 115. Πυμμη Πτ1Π ΘΘΉ1Π15. 60 ρΡΥδοβίδί, 
αοά οἱ ἃγίθιῃ παροὺ οὐ λογισμούς. 5ση! ποδί Ατιβϑίοίθ 65. νο- 
σΔθ 115. λογίζεσϑαι, λογισμός οατῃ τϑύϊοπ θη, Ρ6 1 απδηη, ααϊά 
5:0 νου αυϊά [αἰβιιη, αα! ἃ 510 [δοἰθη άπ ααϊἃ πο, 4611} 6- 
ΓΆΥΠΠ5. Οδιιβᾶβαι6 ἴῃ αἰγδιηηια ρᾶτίθπι ρορ μα ΐμπια8, οἵ, ἘΜ. 

ΝΟΥῚΙ 2. 1139α 12: τὸ γὰρ βουλεύεσθαι καὶ τὸ λογίζεσϑαι 
ταὐτόν --- ὥστε τὸ λογιστιχόν ἐστιν ἕν τι μέρος τοῦ λόγον 
ἔχοντος. ἀδ αηΐμη. ΠῚ 11. 434« 7: ἡ δὲ βουλευτικὴ (80. φαν- 
τασία) ἐν τοῖς λογιστικοῖς" πότερον γὰρ πράξει τόδε ἢ τόδε, 
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λογισμοῦ ἤδη ἐστὶν ἔργον. Ἐττοτὶ «αοηΐδιη ΟΡ ΠΟχίι8 οϑί 

λογισμός, σομϊαμριταν οὶ δόξῃ, ΔΗ]. ροβύ. 11 19. 100) 7, 
ΓΘ] 1418. δαύριη ᾿γαθίου ΒουηΐΠθὴ ΔΗ ΠΠΔΙ1 15. ΠΟῊ 551 ΠΔ[ΙΙ,, 
4 δηΐῃ. ΠΠ 10. 4334 12, }29, αὖ 4] 5ιβρθηβιι8. 810 ἃ ρ6- 
ΡΘμ θη 418 σδιιβῖ5. --- ΝΘαΠ6. νΟΓῸ 6Χ ἰρϑἃ πηι ουὰ ΒΘ τ] 
Ατιβίοίθ 5. βοηξοηίίδπι οοῃίίη0. ΡγΟάϊγο οχἰ βίη ἃ δ ΓΒ 
να] βοϊθηΐα, 564 τη άϊὰ ᾿πίθγοθαϊ ρχρ γι οηίία, ἐμπειρία. Ἐ χϑι- 
5{Π διαίθ) Θχρουϊοηΐα, αατμ θ᾽] ΌΓ65. οἰ πβά πὶ τοὶ σΟποδρίιβ 

᾿ἸΠΠΔ ΘΓ ηΐθ5. ἴῃ 8ΠἾ 10 Οὗ ᾿πΠΘΙΠΟὙ8 6 ̓ΠΠΧΙῚ ἴῃ 81 αι 8] 511- 

πὴᾶπὶ σοδἰπογαηΐ, αἱ πολλαὶ μνῆμαι τοῦ αὐτοῦ πράγματος 
μιᾶς ἐμπειρίας δύναμιν ἀποτελοῦσιν, ν6] τῷ 686 ἴῃ ΑὨΔ]. 
ρΡοβί. ΠῚ 19. 100α ὃ: αἱ γὰρ πολλαὶ μνῆμαι τῷ ἀριϑμῷ ἐμ- 
πειρία μία ἐστίν. ῬΪΌΓο5. δαΐθπι ΓΘ 5Ι ΠΟ ΔΤ ΘΟΠ66- 

Ρία5. 16 ἰδηύαμηι 1 πηι ΡΟβϑιιηΐ ΟΟΙΓ, αὖ 486 ἴῃ 115. ΘΟΙη- 
τηπηἶὰ διιηΐ το! θδηΐαν, Δ ]]οἰαύαν νογὸ σα! ἀᾳαϊα Ιηἴ6Γ 586 41- 

νούβιμη παρ οηΐ οὐ οοῃίγδτιιηι. [Ιἰδατι6 ὩΘΟΘΒΒΆΓΙΟ ΡΟΙ ΘΧρο- 
ΤΙ ΘΠ 18π| ἃ ΘΟΠΟΟΡΕ 115 51Π9}}15. 5: ΠΡ] ΤΠ Τ ΌΤΙ 84 πΠΙγ 6Γ- 
8816 φυϊάρίαμι δὐβοθηάιίιτ, ᾿Ιἀδοαια ἴῃ ΑΠΔ]. 1. 1. σαπ ἐμσευ- 
οἰᾳ εοπίυπρίί τὸ χαϑόλου, τὸ ἕν παρὰ τὰ πολλά --- ἐκ 
δ᾽ ἐμπειρίας ἢ ἐκ παντὸς ἠρδβμήσαντος τοῦ χαϑόλου ἐν τῇ 
ψυχῆ, τοῦ ἑνὸς παρὰ τὰ πολλά. ΝΙΊΒΙΟ ἰδιηθη “5θοίτι5, [16οὲ 
οἵ δχρϑυθηῦα τπηϊνθυβαϊ απ! ἀρίδιη ΘΟ ΠΟΙρΡ  ηητι5. οὐ βοϊθηδο 

ἃ ἰρβὰ 810 παίασα τὖ ΠΠΙν ΘΓΒΑ ἢ Πὰ8. ΠΟΙΟΏΙθ 5. σΟὨ οἰ αίατ, 

ἀἸβε ρα ἰδηθη ΘΧρογΙ ἐᾶι ἃ βοθηία οχ ῥγοχίμηα αἰβοιπία- 
(0η6 τηδη![οϑέιπι οβί, οὐ ψ] ᾿Ἰη46 ρμοίεβί οο] Πρ, απο 6χ- 

ῬοΥΙ ΘΠ 6. δ]ϊαιια ρᾶγβ οὗϊδιη ΤΟΙ 118. ΔΗ 1118. Ἀ55] ΟΠ ΔΙΕΤ 
980) 26. Εὖ Απαϊγι σον ααϊάρῃ 1. 1. 51 σοηία οὐδ, 1Ππὲ 

πἀπππ ν᾽ ἀοίαν 6856 βοϊθηίδθ. οἵ δχρθγιθηίδο ἀἰβοῦπηθη, ααοα 

βοϊδηία Ὁ] ἃ Θχρ θυ θη αι δα] ΠΟΥ ΠΟΥ 6 5. οὐδ δίῃ! δέ μη 
πού Π65 Θβϑοθηαίί, οἷ. ΑἸοχ. ρΡ. ὅ, 27 534ᾳ. ΘΠ] 5. νοΓῸ οἵ 
ΔοσαΓ Δί 15. ἀἸΒΟΡ 6) ἴῃ [15 ΔΙ ούαρ ἢ γϑ σου σ 6} }}}8 Β᾽ 9 ]Π  ἃ- 

πὴ ᾿Πν ἢ Ϊἃ8, Π8Π] ῬΥΔΟίοΓ πὰ 40 ἃΓ8, οὐ σπορὰ 46 ἃτία 

ἀϊούμθιη. εϑύ Ἰάθμι δή βοϊθηθδηι ροΥΕ Π 16, ἀ]1π8 ἀβαπθ δά 
ὉΠ ΘΥΒΆΠΟτὰ οβοθηῆι, 06 6] ργοριυῖμ δϑί, φαρά ᾳπδ6 σομι- 

τα ηἶὰ ΘΟΙΏΡ] οὔ δὰ χατ᾽ εἶδος ἕν ἀφορίζει, ἢ. 6. Ρ6Ὶ δχ- 

ῬΘΙΙ ΘΠ Ἰδ Οἱ ιβα 61 51}}1}1πΠΠπ}ν6 ΓΟΙΊΠῚ ᾿ΠΠΔ ΘΠ 65. 56 η811 Θ0Π06- 

Ρίδς οἵ τπϑιηουῖδθ Π χα 181} δ᾽ ἃ αιϑ μη 1 βυμημηδη απ η- 
ἄδιη ςοα] βοΐ, ΡῸΓ γίοπι οἵ βοϊ οη τη ΠΟΙΟΙΪ5. {165 δοοιι- 

ταίο «Θβου απ αν; 18 ΠΘΟΘΒΒΆΤΙΟ ΘΟΠΔΟΓΘύ ΟΠ ΒΓ ΠΡ. Ϊ ΓΙ 
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ΓΟΙΌΠΙ ΘΟΠΟΘΡΈΙ5. Π66 αἶν6}}} 40 1185 ροίοϑδέ (ἡ μὲν ἐμπει- 
ρία τῶν χαϑ' ἕκαστόν ἐστι γνῶσις 981α 15), βοἰοηίία, ν6ΓῸ 

οὗ ἃῖ5 νογβϑαίιν πῃ ποίομῖθιι5 ἃ Ϊν ουβα 115, 50 {15 δο ΠΟΥ 5 ἃ 

οοπῃοοθρέα 5: Πρ τ] Ἀ ΓΙ ΠῚ ΤΘΤΊ ΠῚ, 46 Οα116, οἴβὶ οὐία οϑύ ἃ ὈυΪΠοἶρῖο 
6Χχ δχρογιθηίία 9816 2, οἵ. Απδ]. ργ. 1 30. 4θα 18 εὐ ὙΥ αἰ 
“δα ἢ. 1., ἔγδαϊ ἐδιηθὴ θη 115 ροίαβί, 41 οαγθδηΐ δχρϑι θη. 

9851. 8 ὡς φησὶ Πῶλος. οἵ. ΡΙαί, αοτρ. 4486: ἐμπει- 

οία μὲν γὰρ ποιεῖ τὸν αἰῶνα ἡμῶν πορεύεσϑαι κατὰ τέχνην, 
ἀπειρία δὲ κατὰ τύχην οἱ 5181}. δά ἢ. 1. Ῥοαίαμη 6588 Βᾶπο 
Βϑη θη 8 ΟΧ 115 ΕΠ ΥΪ8, 4105 46 τί οτγδίογία Ῥοΐπβ οοπη- 
Ροϑβυϊ, ον ἀοοοῦ ΘρΘηΡῸ] Ατί. βουρί. ρΡ. 84 --- 87. 

9814 7 ὑπόληψις «υϊά 516 ΑὙἸβέο τί !: ἐχρ]οδέ Τυθηάε!. 
46 δηΐη. Ρ. 469, 101 δα [οτία ἀθϑι ἀογθηΐαυ ΒαρρΙ ον" ΒΙ656 
Ι. Ρ. 211 οὐ τϑοίϊιι8 ὙΥ αἷΐχ Οτρ'. 1. ρ. 523. διρῃμῆοαί δηΐτη 

ὑπολαμβάνειν ϑαμπηογο οὐ βίδίπογα 8] 414 ΡΓῸ νϑγοῸ, βῖνα {Ππὰ 
οδϑύ ψνϑυι 5ῖνα 5608. [δα ΟρρΟΙΪΠΓ σοῦ. λέγειν Γ᾽ 8. 
1005) 25: οὐχ ἔστι γὰρ ἀναγκαῖον, ἅ τις λέγει, ταῦτα χαὶ 
ὑπολαμβάνειν, σομϊπηρΊ τ δαΐθῃ) ῬΤῸ ΒΥΠΟΠΥΠΊΟ ΟΠ 
σοῦθο τιϑέναι Β 8. 9984 20. 22, οὐ ὑπόληψις οαπη ΠΟΙΗΪΠ 6 

δόξα (ααΐϊπβ νος. 46 ποίΐομδ οἵ. δά 5 2. 996 28) ρτοιηίξοιο 

ἀϑαγραίαν, ψ ]!! ΧΖ 8. 1073α4 17: ἡ περὶ τὰς ἰδέας ὑπόληψις, 

Μ14. 10718ὺ 13: ἡ περὶ τῶν εἰδῶν δόξα. --- Νοτηδοι!ς ὑπό- 
ληψις ἴογβ Ἱπίθγργοίθυβ “ππαΐηιθ νοὶ] ηϑιοπί. 

9814 12 πρὸς μὲν οὖν ---ὐθ διδάσκειν. Αοεο 4π86- 
Π|06ὲ ἴῃ 5:ῃΡ.} 15. νουβαίαι γοθι5 (οἷ. ΕΠ. ΝΥ 12. 1143. 32: 

ἔστι δὲ τῶν χαϑ'᾽ ἕκαστα χαὶ τῶν ἐσχάτων πάντα τὰ πραχτά 
χτλ. 8. 1141} 16), τππίν Ἔ 8818 δαΐθιῃ ἰζὰ ἰδηέιιπὶ βρθοίαί, φαοά 

ΒΙΠΡῚ] 86, 1ἢ΄ αι} 8. ΘΘΓΗΪ ΙΓ, Τ65. ΘΟΙΠΙΠΠΠΙ (0 48} ΘΘΠΘΟΓΘ 
δὲ Ιϑρο δοῃεηθηΐαν δἰψαθ βαθ]οἰπηίαν, ὑγεάζει ὁ ἰατρεύων ---- 
Καλλίαν --- ᾧ συμβέβηκε χαὶ ἀνϑρώπῳ εἶναι «20, αδὶ φαῖ- 

ἄδθιη νοῦρθὰπι συμβαίνειν ϑοροβιία Οπηηὶ ἰογία!! ποίη οἃ 
πβασρδίαν βοηίθηΐα, αᾶ6 ΔΟΟαΓδί 8 ΡῸΓ συμβαίνειν χαϑ' 

αὗὑτό, συμβεβηκὸς χαϑ' αὑτό εἰσπιΠοαδίαν, οἴ. δὰ 4 30. 102ὅα« 
90. ΑΥῇβ σϑῦοὸ δὰ δϑύ πδίμγα, αὖ ΠΟ 84 5ϊῃρ. 85 Γ685 τοίδ- 

Ταΐαν, 564 “ΠΟΙ ΘΙ (Οὐ 5. ΘΘΏΘΙΙΒ. ἰθρθιὴ βου θαί, 410, 21, 

οἷ. ἈΠΕ. 1 2. 1550) 28. Οὐδγο οχροιϊθηία, 486 ἴῃ 5ἰηρι- 

[15 το. ρϑγορ 415 σθγηϊίαν, φαδηέιπι δά ἀβτη σἰΐαο ροι- 
τἰη δέ, ἃυίθ ΠΟ ᾿η0640 ᾿ΠΐθυΙΟΓ ΠΟῸῺ ΟΥΪΐ, 564. 5606 οἔϊδη 88- 

ΡΘΙΟΥ, χυριώτερα γάρ ἐστι πρὸς τὴν χρείαν τῶν χαϑόλου 
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τὰ χαϑ' ἕχαστα τῶν πραγμάτων ἈΠοί. ΠῚ 19. 13984 17; ηἱ- 
ΠΠΪΓ ἔπη τη ᾶχίπη6. ΘΧΡΟΓΙ Θη ἶὰ ΒῈΡ ΓΑΙ ΔΡίθη, 51 4815. Ρ 6. 

ΑΥΕ15. η5{Π{π||Ο θη ποίΟΠθα ααϊάθη οὐ πηϊν υβα  θ [ΘΟ ῸΠῚ 
αϑὲ δἀοοίιιβ, πθο ἰδιηθ) 5] ΠΡῸΪ8. ΓῸ5. πϑὰ οοσπονυῖ (αποά 

απομοάο ΠΟΥ ροβϑιῦ. οχρ]!οδίυμη δέ ΑΔ]. ρυ. ἢ 21. 676 
9---11), τῶν ἄνευ ἐμπειρίας λόγον ἐχόντων «14. ϑ΄σηιῆ- 
οὐ οηΐηι λόγον ἔχειν ΠΟΙ ΟΠ οι τοὶ ρογοθρίδηι μα 6 ΓΘ; 6 ππ|1} 

δαΐθιη λόγος, ποίϊο, τΠ]Υ ΥΒΆ 6} ΓΘ 51Π}}}Ππ|πῈ Πδ ΓΔ 

Ἑοομρ! ϑοίαίαν (οἴ. Ζ 10. 1095) 34: ὁ λόγος ἐστὶ τοῦ καϑό- 

λου. Καὶ 1. 1059) 26. 4, ὅ. 10714 29}, Ι46ο0 οδάδπι νἱ ἂς λό- 
γον ἔχειν ἀδίησερϑ βου Αὐ]βέοίο!οβ τὸ χαϑόλου γνωρίζειν 
«21. --- 864 ΙΙοοῦ δά δϑϑπάμμῃ οὐ δά τιϑιμὶ νἱΐδθ 815. ΠῸἢ 

ΡΓδοβίθε δχρϑυθηῦα, ΒΟ ΘΠ 6Ἱ ἰδιηθη [ατι5. ΔΓῚ ΡΟὐϊι5 181 6Χ- 

Ρογθηταθ {θη ἃ οβύ, ῬΤΟΡίο 14 ἰρβαπι αἴἃ 815. ποίϊο- 
ΠΘΙῺ Τὶ ρογοθρίαιη Πμαγοί, 6χ 4τἃ δα σορ ΠΟβοοΠ δι Οδι581} 
ΡΙοοοαϊ αν 429; οδιιδᾶθ ΘηΪΠ) ΘΟΘΉΙΙΟΠ 6. ρΡΘΡΠοίίαν οὐ οθη- 

Βα Π]δία βοϊθηία, εἴ. δά 2. 982) ὅ. Τυθαὶ δαίθμπι γί! ρο- 

{ἰπ8. {πὶ ΘΧρ ΘΙ ΘΠΕ8 6. 5οΙ Θ 61 ἰδιάθπι σοῦ) ἀχολουϑεῖν 51- 
σηϊποαί, ὡς χατὰ τὸ εἰδέναι μᾶλλον ἀκολουϑοῦσαν τὴν σο- 
φίαν πᾶσιν α«2θ0, 4ὰὸ αυϊάθμι νεῦθοὸ ἀχολουϑεῖν ῬᾶΥ ΟΡ ἃς 
γογΡο ἕπεσϑαι Ατ]βίοίο! 65. ἀδηοίας ργδΘαἸοΔ1Ὶ Δα δπι πΟίϊο- 

6 46 δἰίουα, 1[ίὰ πὖ μᾶς ροβίία 118 δἰϊδιη ροπθηάα 8ιξ, οἵ. 
7 2. 1003) 23. εἰ 46 ἰπίεγρυ. 13. ρᾶββίιη. Ιδαιθ νόθα ὡς 
ἀκολ. τ. σ. π. 5 σὨΙ Ποδηξ βδρ᾽ θη πὶ {1} αὶ οα 06 ΡΓῸ Ἰη060 
Βοίθηϊ, ΠΟ ΡΓῸ [ἰδοι!αίθ. ἈΡΌΠΩΙ. --- ἰβέθ διέθη ρυΠοΙρδ- 
{τ|5, 41 ΔΥῸ θτι5. ῬΓὰΘ. δχρθυιθηία {θαϊαν, 4 Πΐδη ἃ σΟΡῊΪ- 

{1 0π6 ΠΟΙΟΠΙΠΙ την Θ ΒΔ Π 1 ΤΘΡ ΘΕ 1, ἸΡΒΔΓΌΙ Θἴ 8 1 ΔΙ ΠῚ 
[δε θη οϑί ἀἰβουηθη; βαηὉ ΘΠΪΠῚ αδοάδημ ἃγίθβ, πᾶ 

ΑἰΪὰ5. ΘΓ μδηΐ οὐ αὐἱα 115. 50 ρϑγποιθηάιιη ΡΥ βου θιμηΐ, 
βιηΐ νἱοϊβδίηι ἃ]1Ϊ86, 4αδ6 πηρογῖα ΠΠοτιη ὀχβϑαθηία"; ΟΧ 
4αἰ}0Ὲ15. τπδηϊξοβίο 1186 τπδίοσοη ΠΡ οηΐ βαριθηίαθ ἰδιιάθιη 
πὰ 86. Εὖ ΠΠ|ὰ5 φυϊάθῃν ἃγίθβ δα θη ύγιοθβ Ασβίοίθ 68 
ἀρχικωτέρας 4“ 2. 982α 14, ἀρχιτεχτονικάς Ἐπ. Ν. 11. 10944 
14. 18. 1141} 22. 25 δατιππαιιθ ἃγ 6685 ἀρχιτέχτονας ἃρ- 

Ρ6|1αἱ, μὰ5. ἃτίεβϑβ ὑπηρετούσας ποιηϊηαΐ 41] 2. 1. 1.ὄ οὐ Δ ΠῚ 65 

χειροτέχνας 981) 1. ΟἿ. 46 Βοο ἀἰδονηῖπο ΕἼ. ΝΟΥ 8. Ἰ. 1.: 
τῆς δὲ περὶ τὴν πόλιν ἡ μὲν ὡς ἀρχιτεχτονικὴ φρόνησις νο- 
μοϑετικη, ἡ δὲ ὡς τὰ χαϑ' ἕχαστα τὸ χοινὸν ἔχει ὄνομα, 
πολιτική, οἱ Ζ.11 δὰ Ἐπ}. Νιςο. 11. ρ. ὃ 54. 
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081ὺ ὃ ὡς οὐ χατὰ τὸ --- 6 γνωρίζειν. ὈΠΠουΪ ΑΒ 
ααδοάδηι ἴῃ μᾶς ΘΟΡΏΪ ΠΡ ΒΘηΐθη 18, 486. τπιύγανη ΘΙ ΘΠ 48} 18 

γοθ5. Δ ΘΧΡ ΙοΔ Π 415 {0]]6η4ἃ 510 ἀπθίιπμη οϑί. Εθημ ατδ6 
ΡΓΟχίπιθ δηξθοθάιιηΐ νϑυ]γ)ἃ 51 ΓΟΒΡ ΘΧΘΙ8, σοφωτέρους ὄντας αἀ 

χειροτέχνας τοϊοτοπάιϊπῃ. με} 15; 6 οοπίθχία δαΐθηι βθηΐθη- 

(ἰαυαιη ΠῸΠ χειροτέχνας 564 ἀρχιτέχτονας Ἰῃ(6]]ΠΠΘ 6 ηἋ08. 6556 

ΔρΡραγοί, 4 βδριθηίογ 5. ἀἰοαπίιν, ἴδηι βα]αία ργοίθείο οὐ 
μᾶθο ἀπ Ποιυ]α5, 51 οαπὶ οοἀά. “46 12ὺ νοῦβρθὰ 1 τοὺς δ᾽ ὥσπερ 

- ὃ δι ἔϑος οτηϊβογῖβ, {αι ΤΟ Πθιη Ομ Θο  Θσιι8. 1ηΠ|.. ΑὉ 
5868 Π6απ ΑἸοχδηαιῖ διοίου [8 πο δι θη ἀδ οὶ οὈϑβίδί, 4π0- 
Ὠΐδηι 15 τῶν ἀψύχων τ ]]δῃὰ [αοῖξ πη] Ομ 6πὶ, αὐ 11 νου) 
νι ἀουὶ ροβϑὶί ἴῃ 50 τοχίι ΠΟἢ ΒΑ εἾ556, πθάαα ΄αϊάψαδιηι ἀ6- 
δ ἀθγαν υῖβ, 51 114 σνοῦρα οτμπαῃίαγ. Αἰίδιηθη οὐ τϑιππὶ 1η- 

ΔΗ ΔΤ ΘΟ ΟΡΙ ΠΟΙ 15 σΟΙΠρ γί ΔΡΌΟΥ δϑί, αυδηὶ α86 
ΟΧ οἱ οββοιμαΐο ἰὰγ γοροίθηα 6886. ν᾽ ἀθαίαγ, πθάϊιθ νουθο- 

απ ΠΠΟτγαμ τοὺς δ᾽ ὥσπερ κτῇ. σΟΠΪΟΥΙπδύ0 ΘΥδιημηδίϊοα 8460 

δβὲ ρουψαγραΐα, [4 αποά σοηίθηα! ΟΠ νυ Θο  ουτβ, αὖ ᾿η46. σ0η- 

οἴπάαβ. δὰ οι οη4ἃ 6886; ροπάθηϊ δηΐπὶ νοῦρθὰ τοὺς δ᾽ οἵ 

ΤΟΙ. ἃ σοῦ νομίζομεν; ἀοηΐᾳαρ σΟ06161 “4Ὁὁ ἴῃ σΟ,ΉΒ6Πηβιι 

ΤΟΙ ΠΟΤ ΡΙΓῸΡΘ ΟἸΠΠΐππὴ ἰδηθμ {γι 6 γ6 διιοίου δ 18. 4{- 

ΒΙζανοσῃ. (εἴ. ΝῸΪ. 1. ρῥτδοῖ. ν. ΧΝ), ργδϑβουίη απππὴ 586- 
Ρἷα5 ἴῃ 60 ἰ{ὈγῸ δ᾽σαοῦ νοῦθᾶ Οὐ βδ 6586 6χ ψ87. ἰϑοῦ. [ἃ- 
ΟΪ6 σοΟΡ ΠΟΒοδίμγ, ---- Πἰλητ|6 51 δϑϑοῦ οοηϊθοίισα οριιβ8, 60 ρο- 

{{π|8. ᾿ΠΟΠ ΔΤ μῚ τὖ πές ὡς οὐ Θχοϊάϊβ56. ριυίαγοιη ΡΟ θοίο- 

ται ἸηΘῃ 0η 6, τοὺς δὲ ἀρχιτέχτονας χατὰ λόγον νε] κατὰ 

τέχνην (εἴ. δοἤνν. δά ἢ. 1.), 564 νΙἀδίαν δοαι6801 ΡΌ5886 ἴῃ 
ἰοχίι νι]οϑαίο. δ ᾽θοίιμη. Θηΐη. ΘησΠοΐδί! ὡς οὐ χτλ. ΠΟῚ 

τϑροίθπάιη οϑὲ 6 βι ρου ου θ5. ν οι } 15, 564 Βαρρ!οπάσαπι οο- 
Θ᾽ θαι Ο6. ΡγΟΠοιπθὴ ᾿π 6 Π ηϊ ἢ τινας, αδ6. 6ΠΠ}ρ0815. αὐ [τ- 
465 δϑύ οὐ Πη 15. ἴῃ τη0 618 οὐ ἰὴ ἰηΠηϊνο, τὰ ΠΘαα6 ἴῃ 
Ραγεοἰρίο νἀ θέαν οθηεγα ρΡ05886, 4αδηη δ] σΟΠΒίμ116 φαρα 

ἰξογδιη χρη ΠῸη 060. Ηοος ἰρ αν Αὐἰβίοίθ! 65. ν146- 
αν ἀἴσογα: [ἢ τ θτι5. ΠΏ Πη18. ἃ Πδίθγα!! απο ἀ8π| ᾿η 50] Ποία, 

ἴῃ ΟΡΙ ΠΟΙ 5. ἃ οοηβαδίμ απ 6. οδιιβδμι ΓΘΡ ΘΕ μητι5 ἃ 6 Π41]; Ποιι- 
ΕΓ ΘΘΠΘΙΙ ῬΓορίογοα βαρ ᾽ θη πὶ Δ βου ̓ πη15, ΙΔ) Θἰτ5 

Ὑἶβ ὭΟΠ ἴῃ δοθηἋϊ [οἰ Παΐ6, 564 ἴῃ σΟΡ ΠΟΒΟΘἢ 415 ΤΌΤΙηῚ Οδιι- 

515 σοσηϊίατ. [ἘΕοτ, βου θοπάσμη οδύ ὧν οὐ κατὰ τὸ πραχτι- 
χοὺς εἶναι σοφωτέρους εἶναι τοὺς σοφωτέρους ὄντας. Πκ.} 

981) 7 σημεῖον 56ηβιι ἰοϑίοο, «θη τϑοίθ ἢπιῸ {γα }188, 

ΘΧρΡΠ οαίαν ΑΠΔ]. ρυ. 11 27. 70α 7 5464ᾳ. Ττοπάε]. Ε]. 106. 8. 57. 
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ΑΥΒ 4 ηἶδη ΘΟΘΉΪ ΠΟ η6. ΡΥ Ποϊέιι., ἐγαά! ἀοοοιίαπο ροίοϑί; 
νἱοἰβδίαι ἴη46 φαρα ροίοβί ἃΓ5. ἀοθθῦῖ, οχρθυϊθηία ν 6 ΤῸ ΠῚ 
Ροίοβί, σοποῖαα! [ἰσοέ, ἀΡε! ροίϊιβ 4πᾶπὶ ΘΧρΡ ΘΓ ἢ 86. ΒΟΙ ΘΠ ΑΙ 
Ιαπάοπι 6586. ἀββίσηδπάδμι, οἵ. Ῥ]αί. ΑἸοῖ. 1. Ρ. 118 4: χαλὸν 
δήπου τεχμήριον τῶν ἐπισταμένων ὁτιοῦν, ὅτι ἐπίστανται, 
ἐπειδὰν χαὶ ἄλλον οἷοί τε ὦσιν ἀποδεῖξαι ἐπιστάμενον. -- 
ὑ9 δύνανται γάρ, οἱ δὲ οὐ δύνανται διδάσκειν. Ῥ]Θηΐα5. ἀἴοὶ 
Ροίογαΐ οὗ μὲν γὰρ (ἰπΐ. οἱ τεχνῖται) δύνανται, οἱ δὲ (ἰηΐ. 

οἱ ἔμπειροι) οὐ δύνανται διδάσκειν. Ἐϊαδάδιη. Ὀγον]!Ποααοη- 
[ἰὰ6 ὀχοιηρία αἰξα] Καθ ον ου. ατ. 8. 50, 1. Α. 12. 

981 9 ἔτι δὲ τῶν αἰσϑήσεων -- 13 ὅτι ϑερμόν. 
(ὑδιιβαθ ἰῇ ΘΟΘ ΟΠ 6. ἃΓ(Ϊ5. ἃ6 βοϊδηΐδο σουηὶ αἰρηἰδέθμι ἃΡ- 
Ρᾶγονα αἰοέ οχ σοιηρδγδί 9 Π6 βοηϑαῖπ). ἘΠ ΘΏ ἢ 56 ΏΒ.ΠΠῚ Ρ61- 

ΘΘΡΕΟΠ65, 4αϊὰ Πραι6. τιηϊν ουβαϊα φαϊἀαθδμη σΟΠοΙρΙαμξ ἢ 60 

Οϑιιβα5. ΡΥβρι οἰαηΐ (οἷ. ΑΠΔ]. ρμοϑβί. 1 51), βαρ: θη. ΠΟΠΪΠ6 

1Π5] 5 16. ΠΟΙ] ᾿Π6 0] ΔΗ ΠῚ, 418} ΓΘΓΙΙΠῚ 51 ΠΘῚ] ΔΙῚ 

ΒΘΠΒ115 βιηΐ χυριώταται γνώσεις, Ἐ. 6. ΡΘη685 56η8:15. οϑὲ 

ἀ6 σϑθιιβ ΒΙΠΘ 18. 80 5651} 1015 Τα σατο οὐ ἀθοθγηογο ααὰ 
510 νϑτη, 44 5θοι5, οἱ. 1᾽ ὅ. 1010ὺ 12: οὐ δήπου ὁμοίως 
κυρία ἡ τοῦ ἰατροῦ δόξα καὶ ἡ τοῦ ἀγνοοῦντος. 46 5οιηη. 2. 

400) 21: χυριωτέρα γὰρ τῆς ἁφῆς ἡ ὄψις. 5᾽ΠρΡΌΪΑταΠπι ΘΗΐπὶ 
ΤΟΙ ΟΧἕΘΙ ΔΓ ΘΟΘὨΪ 0 ΠΟῺ Δ[Π6Γ ροΐοβύ ααδουὶ Π60 ἃ] 1- 

ἀπἀδ οδύ βιβρθηβα, Πἰδὶ ἃ βϑηβίθιβ (οἵ. 4 9. 9934 7: ὧν 
ἐστὶν αἴσϑησις, ταῦτα πῶς ἂν τις μὴ ἔχων τὴν αἴσϑησιν 

γνοίη), 41 ἴῃ 8.18 4αϊβδᾳι!6. οὖ ῬΓΟΡΓΙΒ. ΤΟ 5. ΠΟΙ Δ ΠῚ 

[ΓΑ] πηέαν βοα νου αὔϊᾳι6 σορῃοβουηΐ, Ζ7᾽ ὅ. 1010) 2. 46 
δ ηπη. 11 6. 

9810 18 τὸ μὲν οὖν πρῶτον -- 2] ὁμογενῶν. Δι- 
(65 ἰῃέο 868 πιί ἰθροῦο ἰην Θη 0 η15 ἰΐα ἀἰσηϊαίο αἰ ον πηΐ; 

ἰηνϑηΐαθ ΘΠ ΡΥ ἢ) 66 8αηΐ ἁτγίθβ, αῖθιι5. νἱΐαθ ΠΘΟΘββι- 

[65 βιρρ οαϊξαῃέιτ; ΡΟΒΓΘΓΙΟΓ 65 [ΟΠ ΡΟΤΟ, 564 ἀἰσηίαία βιρ6- 
ΤΙΟΤ65. θᾶ 6. δΔοσθββοῦπηΐ, {πᾶ δα ΠΡ γα θα νἱέαθ σα πὴ Ρ6Γ- 

(ἰποπὸ; ἀδηΐααθ αὐ ροβίγθιηο. ἰηνϑηΐίδο Βα ηΐ, δὰ βαθημηι ΟὉ- 

{ἰπθηΐ ἀρ Ἰ λε15 οταάτη οδ6 τίθβ, 4886. ἃ} ΟἸΗΪ τιϑι 6χ- 

οιίδο δὸ ΠΠροτὰθ ποθ ἴῃ σοπίθιηρ ΙΔ η0 60, ᾳποά ο6βέ νο- 
τα, ψογβδηΐαγ, ἢ. 6. ἃιίοβ ἐμϑογοίίοδο. --τ τὸ μὲν οὖν πρῶ- 

τον οχ αἰϊᾳιοῦ οοα 4. σομδβθηίθηία Αβοίθριο οἵ, αὖ νιάθίαν, 

ΑἸοχαμάγο ργδοία! νυ!σαίδθ Ἰθοομὶ τὸν μὲν οὖν πρῶτον, 
488, 51 βθαᾳαιθηΐοβ ΘΟ αύ!Ομ65. σΟη μα ΟΥ 5, ἀρράᾶγοῦ Π0 (6 
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Ρ80 ΡῥΥΪΏ]Ο ἃγεΪβ. ΔΙ οαἶπι8. ᾿πνθηΐοτο δἃρὶ, β0] πΠίγουβ6. ΟΠ 
ΒΘ Παντὶ ΟΥ̓ ἀἸ πο οὐ ἀθουγβη ἱΠν ΘΟ Ϊ8, αὖ ΡΤ ἱππ πα τη α]- 
ἄδμι ἰηνοηΐίδο δὲ ργοθαΐαθ β1η0 αι  Π 56 ἀτίοβ, ἀοίη 46. ατιαιη 
ἰπέον ρ΄ αΓο5 ἃγίοβ (πλειόνων δ᾽ εὑρισχομένων τεχνῶν) αἀἱρηϊία- 
(ἰ5 ἀἸβουππμθη ΠΟΥ ροβδιζ, ΠΘΟΘβΒΑΓ "8. ἈΡΕ θ15 ῬΓΔΘΡΟΠ ΔΓ 686, 

4πῶ6. οαϊίιπη νἱΐδ 6 βρθοίαηξ, ἀθηΐαᾳαθ μ85. οὐ ηἶθι5. ΡΠ 115. ΟΧ 
αὐτόθι ΘΌΠΟΙΡΕ ἰηνθηΐ5 (ὅϑεν ἤδη πάντων τῶν τοιούτων 
χατεσχευασμένων ) ΔοΟΟββουϊηΐῦ ἃγίθβ ἐμδογοίϊοαθ Αΐααθ ἰβύπα 
αυϊάθηι οὐ (θη! ρΟΥ 8. οἱ αἰ! δ018. ἀἰβου πη θη τ ἃρέθ 515} 1}- 

οοίαν, ἰᾳγ Τοαμίγὰβ τὸ μὲν οὖν πρῶτον, ποη τὸν μὲν οὖν 

πρῶτον. --- (ἰυ!5}Π06Ὁ ἀΓέϊβ ᾿πνθηίου ἃ ἰη!ο ἰδ ηπ5 

νἀ θαΐαν, πἰροίθ ΘΟΤΘΘ808 5018} 56ηΒ.Π) ΡΘΓΟΘΡΊΟΠΘΙΙ, 

4πᾶ6. 4ἴᾶ ΘΟΙΙΠ15 δὲ οαπηΐθιβ Βοιμίηΐθιι5 χοινη ἀἸοἰξατν, 

παρὰ τὰς χοινὰς αἰσϑήσεις "14. --- ΝοοΘββιξδ νἱΐδο, τοῖς 

ἀναγκαίοις, Ορροῃϊξαν ἡ διαγωγὴ, πὸ νοσᾶθι!}0. 5 θη Ποδτὶ 
νἱΐαθ οαϊίπιη οὐ σαδθοθηαιο δὰ νο]αρίδίθηι ροίϊι5. δὲ ο0]6- 
οὐδ ! ΟΠ θη, 4α8π| δα 5018π| ΡΥ Πθηΐ πδοθβϑιίαίθμι, ἰη 46 οο- 
σηῃοβοίίαν. απο οαπῃ ἡδονῇ οὐ ὁῳψστώνῃ σομπιπρίίαν, οἴ, 621: 

αἱ μὴ πρὸς ἡδονὴν μηδὲ πρὸς τἀναγκαῖα οτπὶ 17: τῶν 

μὲν πρὸς τἀναγχαῖα τῶν δὲ πρὸς διαγωγὴν οὐσῶν. 2. 9820 
23: χαὶ πρὸς ὀᾳφστώνην χαὶ διαγωγήν. ἘΠῚ. Ν. ΤΥ 14. 1127} 
38: οὔσης δὲ καὶ ἀναπαύσεως ἐν τῷ βίῳ, καὶ ἐν ταύτῃ δια- 
γωγῆς μετὰ παιδιᾶς. ΙΧ 11]. 1171} 13: τήν τὸ διαγωγὴν 

ἡδεῖαν ἔχει. ῬοΙι. ΨΠΠ ὅ. 1339α 25: 2) πρὸς διαγωγήν τι 
συμβάλλεται (ἰπί. ἡ μουσική) καὶ πρὸς φρόνησιν. Ὁ17: τὴν 
διαγωγὴν ὁμολογουμένως δεῖ μὴ μόνον ἔχειν τὸ καλὸν ἀλλὰ 
καὶ τὴν ἡδονήν. ΝΠ 15. 13844 16: χρήσιμοι --- πρὸς τὴν 
σχολὴν χαὶ διαγωγήν. Ὀϊδραίαί ἀ6 πος νοοάθι]ο Βίοβο 1. 
Ρ. 549 ποΐ., 504. δὰὰπι ααϊάθιῃ πηΐπ8 [Οοἱ παίπτα ἀδοορίϊμῃ 
ὨΠΠ18. ἃγτίθ ἢαΐπ85. ΠΟΙΙΟΗΪΒ ΠΠ65. ΟΠ ΓΔΠΘΓΟ ΔρΡρΡΆΓΘΡΙ οὐ 608 

4005 ἰδ ἀανπη8. ἰ0608. σΟὨΐογοηΐ οὐ ργαθοῖραθ ΕΠ. Ν. Χ 6. 

1176) 12. 14. --- Ηὰ5 ροβί αγίθβ, ααΐθιιβ οὲ πϑοθβϑίἑδέοβ 

οὐ ΟὈ] Θοἰαπηθηΐα ΘΟΠραγδΐιΓ, 404 τηδίπομηδίϊοδο οχουίδα 
Βαηΐ, απ86 φαΐ θη ρΎη8Δ6 Ἰηέοι {ποτ οίϊοαβ Ἰηνοπίδο βαπηΐ, 1 
οἱ ἀεϊγοίαν. οἷο, 410 ἃριι4 Αδονρίϊοβ, ϑϑοιηθέγίαθ διοίογοβ 
(Ηετοά. 1109), ροπεῆοιη οτγάϊηϊ (ἔϑνος, οἴ. Α5ὲ. 16χ. Ῥ] δέ. 

5. ἢ. ν.) ΠΙσορθαὲ ἔγα!. ΕῈ οἷο χαϊάοθμι Οριι8 6586 δᾷ οθῃ- 

τοπη ] η ἀδτη νου! ἐαέθμ), οὐϊι πορ Οὐ 18, σοηξοιηρ] αέϊνδιη νη 

δοίϊναθ, {που οα8. ἃγίθβ ἃς αἰ5οΙρ] ]η85. ργδοίοἰβ ργδοροπ η- 
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(5. 6586. ἈΠ ΟΥ8. ΘΧρΡΟῺ Αὐἰβίοίο! 5 ἘΠῚ. Ν. Χ 7. οἵ. ῬοΠ. 
ΥΙ 4. 14. 15. Ατίέθιη διιύοιη ΔΘ ΙΒ ΟΤΘ οὐ ΡΘΟΆΪΙΑΡῚ ἢ αΪ 5 

ν ΘΔ} βθηβαι (ἰδίϊουα οηΐ 56 η811 (ΓΘ οΟ πὶ τέχνην Ρᾶ- 
ΓΙῸ ἃ0 ΤΑ ΠΟΥ ΔΓ ἔ 61 οἰΐδμη δά βοϊθηζίδιη ΓΘίοΥΙ ν 6] οχ 

ΒΌΡΟΙΊΟΓα αἰδβραίαί!οηθ. ΘΟ] ΠΟἹ ροίοβί 981} 24. αἱ μαϑηματι- 

χαὶ τέχναι, εἴ. Αἢ. ργ. 1 30. 4θα 22, Αη. ροβί. 11. 71α 4, 
Τορ. ΙΧ 9. 1704 51, 30. 11. 172α 29, 28 εἱ δα Θ 2. 1040 3) 
ἃ 5εϊθηίία ἴῃ ὙΠ] οῖθ. ΝΙσΘΟΙ Δ ΟΠ 615, δά απδα ἰθοίοσοιη ἀἄθ[6- 
ϑαΐ, 1(ὰ ἀἰδαϊηρο, αἱ 516 τέχνη ἕξις τις μετὰ λόγου ἀληϑοῦς 

ποιητιχή ΝῚ 4. 1θ04θα 20, ἐπιστήμη δαίοιι ἕξις ἀποδειχτική 
ὃ. 1039) 81 (οἵ. ΑηΔ]. ροβέ. Π 19. 10θα 6: ἐχ δ᾽ ἐμπειρίας 
-- τέχνης ἀρχὴ καὶ ἐπιστήμης, ἐὰν μὲν περὶ γένεσιν, τέ- 

χνης, ἐὰν δὲ περὶ τὸ ὄν, ἐπιστήμης), οἰππίηοααο ἴῃ 11ὰ ἘΠ ϊ- 

οοῦπ ρᾶτίο ΝῚ ὃ --- 7 οοίογα 4αοαιθ, 486 Θ᾽ 5461 510 80 
βοϊϑηίία ϑθηουὶβ (χαὶ τῶν ἄλλων τῶν ὁμογενῶν ὑ26), νοἰαίι 

φρόνησιν, σοφίαν, νοῦν, ἀοἴη! οὐ Θχρ!]οδύ. 

0810 27 οὗ δ᾽ ἕνεκα --- 982. 8 δῆλον. Νοη (0]}1- 

ΘΓ 6 βιιρουίογα ὀχροϑιοης Ατιβίοί! 65, ΒΡ ΘΠ 18 Δ ΘΟΙΠΥΠΗΪ 

ΟἸΠΠΪ 1] ΘΟΙΒΘΗΒΙ1 ΡΓῸ 580, θη ἃ ΒΕΠΠΟΥΙΙ ὈΥΙΠΟΙΡΙ Οσιη Πὰ- 

δεῖ, ἤδο ΒΡΟΙΟΓα 86 Θχροϑαΐββο ἀἰοἰῦ Ῥγορίογθα αὖ ἃρρᾶ- 

Γοαῦ βᾶΠΟ 6586 ψα]ρΆγο 46. ΒΔρ θη ἃ ΟΡ] ΟΠΘ μι, 5684 4 α1ἃ 
Βᾶθο 6586 βδρ᾽ θη 86 νῖ5. 86 Ὠδίιτα να]οῸ βίαια; [ἰδ 6 

ΠΟῸἢ ΘΟΠΟΙτἢ 0 οχ ΒΌρΡΟΤΙΟΓΟ αἰβραίδί δ, 564. δὰ δϑι 8881:- 
τ} ἀφ ΠΟ Ποῖ βαρ θηΐ 86. ΝΕ δηΐοα Θχροβαϊ, 480 

οὐ οι ρΟΥ 5. οὐ ἀἸοηα{18. ΟΥ̓ 8. 5686. ᾿ῃν!ο θη) Θχοϊρίαηΐ 56}- 

5.15, ΠΟΙ, ΘΧΡΟΙΓΙ ΘΠ, ὯΓ8, 506 ΠΕ; ἀΠ66 51 ψο  υἱββϑῦ στὸ- 

ΡΘίογο οὖ σοῃῇσογα βαρ οηΐαθ. «ΘΠ ΠΟΘ), θὰ ᾿ρ8ἃ αἰβουῖ- 
"ηἶη8, 46. ααθ5. Ἰθοίογθιη δά ΕΠ οα ΝΙΘΟΙμΔΟΙ Θὰ τϑιη! {1 εἴς- 
ρηται μὲν οὖν --- ὁμογενῶν, ΑἸ] Θμ ἰ5βίιη8 ουδηΐ Θχροπθηάδ: 
τη} ἀβϑθοιίῃβ δύ, ΠΟ 811, 564. βεϊδηίδο ἰδ 6 ΔΘΒΕΠΊΔΙΙ 

ΒΙΠΘΪΟΓΙΠ ΦΘΠΘτιμ αἸρΪ αίθμη. ἴδ ΨΟΙῸ 51 δϑύ οχ σα! ρου 
Βοτη τ ᾿π 10. ΒΔΡΙ ΘΠ [18 ΒΕ ΠΊΟΤΊΙ ῬΓΙ ΠΟΙ ΡΙ ΟΤΙΏῚ 56] ΘΙ [18, 

Θδν αἰοηϊδίθ τ] 1115. ΟἸ ἢ 115 σΟΡΉΪ ΕΟ ἢΪ8. ΘΘΠ ΘΓ 18. ΡΓ86- 

βίδα ἃρρᾶγοὶ ὥστε χαϑάπερ εἴρηται --- μᾶλλον: ᾿ᾶηο δα- 
ἴθ) ΠδίμΡ8) ΓΘ γογὰ {1011 ΒΔΡΙΘη 86 ΘΟΙΠΙΏΙΪ ΟἸηηΐ 1 ἰπ- 
ἄϊοῖο βϑααθηΐί οαρὶΐα ἀοιηοηβίγδί. 
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ΠΑΡ ΤΙ 

ἃ) (φῥιιοά υμΐθο δἰαίη! βδαρὶοηέίανα αὐ οππία ρον ίὶ- 
ἢ6}6 οἱ εἰ γίοἰἐἑηναηι 6556. οἱ αἀδοιν αἰ δοίνναην οἱ αὐ ἀοεθη- 

εἰμι αρί55ϊπιαην πθθ αἰϊηθ τὶδὶ α βθηιοί ἦρβα διιϑρθη- 

δαηι: ἔμπα εοἰϊ αὶ ρμοίοδί, ϑαηὶ ργπναγπέην σαϊιϑαγμην δΟρ ὶ- 

ἔοι εοπίϊηονλὶ θ82α 4--10. 0) ΔΌΝ αὐ ἀροπάμηιν 566 αὐ 

βοὶθηάϊιην ρον θοῦ βαρὶοηίίανη δὰ 60 ἀρραγοϑέ δ ψιιοιϊ αὖ 
αὐἰην»αἴϊονιο, οὐ ἐβμθην εορὶΐ. οἱ ψιοι ἐπυδηία 68 ψιην ἑαηι 

ϑιρροίουθηΐ ψιαθ αεἰ υἱοίνην οἵ ομἰξιιην δι ἡδοοϑϑαγρία Ὁ}] 

-28. ὁ) )ὲυΐπα ἔϊν"6 αἰεὶ ροίοδί δαρϊοπέϊα οἱ ργορίοι)" διιαηι 
εἰἰδτυϊίαίοην οἱ ργορίον παΐμγαμι Θἷιι5, φμαηι φδοπίοιρίαίν, 

γοὶ ὑ28-- 9884 11. 4) δηοϊεεία αὖ ααἀηινϊγαίΐοηα βαρίθη- 

ἔα αἰοδὶνπϊέ ἐπ ααἰηϊϊν αἰτοτϑην ρυὶονὲ αὐηινναἰἱοπιὲὶ σοπίτ αὐ ίαην 
411 --- 23. 

α) 982. 4 ἐπεὶ δὲταύτην --οΟὐ10 τῶν αἰτίων ἐστίν. 
ϑδρΙθηῆδ6. απᾶ6 εἰζ ἡδίμπτα ἃ 0 ΠΟΐΟ ΒΡ  ΊΟΓ οδρὶθ ΠΟῊ 46- 
ἹπΠ ΟΠ βέίγανἹ, 564 ΒΙ ΠΡ ΤΟΙ ἔοΓ σΟπίοπα! ὅτε τὴν ὀνομαζομένην 

σοφίαν περὶ τὰ πρῶτα αἴτια χαὶ τὰς ἀρχὰς ὑπολαμβά- 
γψουσι πάντες 9810 27. ἘΠ ΡΓῸ σοιο ἃς πιδηϊεβδίο ρᾶμ]10 
Ῥοβύ Βοοὺ ὑπ ρΡοΟϑβι, σΘΥΒΑΡῚ ἴῃ ΟΡ ΠΟΘΙ Ἢ 15 481} 118 4 ἃ πὴ 
σδιι515 δ ῬΥΪΠΟΙΡ115 βαρ θηζίαμι 9826 2, ψαὶρρα νϑγαπὶ {αξ 61 

6588 Τδίιι5, 5644. ΠΟῚ ῬΟΓΙΠ46 ᾿ΠΔη]Γ6ϑξ1Π), ΒΕ ΠΠ]1Π88 6586 δ ρυῖη- 

ΕἾρ68. οδιιβᾶβ, δ 485 Τοἰθγδίμν βαρ θηξα. [81 αποὰ ἴῃ ππ6- 

ἀἴο το] ααϊε ἴῃ ν δβεϊραί, απ} 65 βἰηξ θὰ6 οδιιβᾶθ, δά 4885 τοῖδ- 
Τοπα 6586. βδρίθηΐί8 ΘΟ ΜΠ ΟΠ ΠΪΠΠῚ ΘΟΠΒΘηβα πα] οίαγ. 
Ουοηῃΐδι δαί ΠΟῊ ἴῃ βίδίποη δ ̓ρ8ἃ βαρ θηίαθ ἀεΠη] ΟΠ 
σογηϊέαν 116 ΟΡΙΠΙΟΠτ ΠῚ σα] ΆΓΠῚ ΘΟΏΒΘΠΒι15, ΨΘΙΠΠ ΡΟΥ 18 
νᾶτὰ ἔθγαηίαν 46 βαρ θηίίας αἰ οἸξαέα ἃς ργαθβίδηξία ἱπαϊοῖδ, 

6 ο Ομμηΐὰ 84 δα η θη ρΘΥ που 6 βδρίθηςδ6. οί 6πι, 0}}- 
ΒΟ. ΔΗΪΠΠ0 σοποθρίδιη, ἀθιηοηδέγαί. ΕΦ δὰ ἡαΐάομι τγϑίϊο 

ἰην βίο ηἹ ΠΘα6. ΡῈ 86 ἱπδρία οϑέ, ΠΙΠΪΓΙΠῚ {ΓΔΒ ΓΠΓ ἃ 

ῬΓΑΘα  οδ 15. βίνθ ΠΟίΪβ ΠΟΙ ἢΪ5. οαϊπβάδηι δά ἰρβᾶιῃ ΠΟΙΟΠΘΠΙ, 

4αδίειη ορογίθαί ροηϊ, πὖὸ τοί οἱ ργδοάϊοαία 111 ἐὐ θυ πέαΓ, 
εἴ. ἀὰ δηΐπη. 1 1. 402 16 --- 25, 6486 Ατἰβίοίο!! ἐθηθγο τοὶ 

[ογίαϊίο Ἰηβεϊαΐα νἱ ἀθῦὶ ροίογαί. ὅσα! δηΐμη ᾿ρβᾶμι ΠαίΠΓΔΠῚ 
ΗΪΒΠ ἰθηιθῦο πθῸ 5ἴη8 σταίϊοπο ἱπβίξαογο Αὐϊβέοί 65. σθηβοῖ, 

οἵ. 46 τϑβρ. 10. 476α 12, [ἴὰ οἰΐδιη να]ρδίῖ5 ἂο ἰδίθ ραίομεί- 

θὲ5 Βοπιίηιπῃ οΟρἰηϊ οηΐθιι5, 4πὰ5 ὑπολήψεις ἴρβε ἀἰοῖε (οἵ. δὰ 
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1. 981α 7), ΑΙοχδηάον Ρ. 9, 19 ϑίοϊσογιμ, ὨΪ [4110Ὑ, ἸΠΟΓΘ 

αρίς χοινὰς χαὶ φυσιχὰς τῶν ἀνϑρώπων ἐννοίας ἀρρο!Παύ, 
θᾶ) {γι τη], τῷ ΠῸῚ μΐδηθ ἃ νϑυϊξαίθ ἈΙΠΘηὰ 6. 6586 νἱ- 

ἀοαηΐαν, εἶ, ἀδ ἀϊνίη. 1. 462) 14. Ἠδης αποίογ!ἐαΐθιη δο αϊ- 

ϑηϊαΐθμι αιαπι {τι γα! δ 015. ΠΟιηἸ τι 1610 118, ΤΏ ΓΆΤῚ ΠῚ 

ἀοἸγθιηιι5, αυποά 48 νἱδ 115. δβδύ ᾿ποθάἀθηάι, 41 Ὠ18}1] Αἰ τα 51 

ΠΟΙ Ϊ 15. Δ]1Οαΐπ15. 5 ΘΠ] ΠΟΔΌΟΠ ΘΙ οἵ πϑι οΟηβΕ ποτα νο- 
Ταηΐ --- ΠΪ5. δπΐπι ἀαδογθ ἀπιμ) Θϑβί, ατιὰ νἱ {Ππ4 ΠΟ ΘῊ τιβιι]- 

Ρϑηΐ ΒοιμΐπΠ65, 414 οἱ {Ἰρυδηΐ ---, δα άθιη ᾿ηβἰβίδί ἃ] ἰρϑῖτι8 
ΤΟΙ ῃδίαγδ, Π6Ὸ ἢ ΟΠ 15 δηΐ1} 5] 0: Πού 0 δα Ἰηνοβί σδη- 

ἄϊμη οϑύ ρτοροϑβίία. [{ὰ 1ὴ ἢ γβισοσαμ ΠργῸ ΓΝ δά ᾿ῃνθηῖθη- 
ἄδι ΒρΡΔΕΠ ἃ0 ΘΠΡΟΥ5Β. ΠΟΙ ΟΠΘηΙ, ἴῃ ΕΠ]. ΝΟ. ΝῚ 7 δά 

ἀοΠπΙ θη ἀλη βαρ᾽ ΘΠ 8 π| ἃ ΘΟΙΠ ΜΠ Π1}}115 86 σα] ρα 15 ΓΟ ΠοΙβοἱ- 
ἐὰν Ποιηϊπππι Ομ η] ΟΠ 115, Θδ56 116, 4] 5129 1}86 519 Ὺ 15. ἴῃ 

ποίϊβ Ππδογθδηΐ, αι881] ὉΠ8}} 1Π 58 1 ΓΟαΙοε; δα θη Τὰ- 

{Ἰ0η6 88 ΠΟῸ [060 βδρίθῃίδα. ΠΟΙ ΟΠ ἰΐα ᾿ην δϑέϊραι, αὖ 

ΒΘ] 85, 4π8 6. ψα]οῸ οἱ ἐγ]γαπηΐαι, ποίαβ, μη αι! άθηῃ δὰ 

ΟἸΠΠΪἃ Θἃ 1 ΡΟ πογ οὐ αἢ ΠΟΙ ΠῚ 6556. οὖ Δ ΟΟΙΓ Εἰ ΒΒ ΠΠ.η 
οὐ δή ἀοεσοπάπιηη δρ (ἰββίμηδιη ἤρα 6. 4110 τοΐογεηάδιη οἵ οθίο- 
ΓΆΡ) αἸ5ΟΙρ! ΠΥ) “ΟΠ Π8 ΠῚ 6886. βίαίαιιπΐ, Θἃ 85. ΟΠ 68. Ρ6Γ- 
{ποῦ ἀοοοδύ δα ᾿ηἀδρ (0 6} ῬΥΪΠΠΔΙ ΠΏ ΘΔΙΙΒΆΓΆΠΗ. 

ΕΠ ρυπησιη πάθη απο ΟἸπηΐὰ 56 1Γ6. βδρίθη8. Ῥαΐξαίαγ, 
οδαΐα δα ]αϊ ὡς ἐνδέχεται α9, ΞΙφα!ἀθ ΠΘΡῚ ΠΟ ροΐαβε αὖ 
Βἰ ποι] 85. Τ65. ΠΕΪΒ Δ) ΟἸΏΠ65 μαἰγοδΐ σΟρηϊα5, μι) χαϑ' ἕχα- 
στον ἔχοντα ἐπιστήμην αὐτῶν : σΟΠΠ ΟΊ ταν δαΐοι ἰπ46 421---28 
ἹΠΔΧΠηΘ. ΠΗ ΘΙΒΑΆΪ ΘΠ ΘΠ] ΟΡΟΙΐΟΓΘ. 6586. 80 δῃ 8}, πδ6. 84 

ΟἸμπΐὰ ΡΟ ΠΘγα ἱπάϊοοίαγ. {Πῃ᾽ν υβα! θὰ. δηΐμ] αἰ ΘΟΠΟΘρΙΐ 

πΟίΪΟΠ μι, ἰ5 οἷδέ πως πάντα τὰ ὑποχείμενα. ΝΟ 5πηρ|}1- 
οἰΐον 564. ψφιοάαμηηοάο δα σΟρηΟν 5886 ἀἰοῖς πάντα τὰ ὑπο- 
κείμενα, ἀπ Ώ δ ἴῃ ὈΠΈΘΙΒΑΪ ΠΟΙΌΠ6. ΠΟ δοίι, 8564 ρο- 

θη ΠΟΙ ΠΘΗΐΠΣ 5 ηΘ Δ 6. ΤῸ 85. 486 οἱ βιπηΐ βαδὶθοίδο, οἵ. 
ΑΔ]. ροβϑῦ 1 24. 8θα 22 544ᾳ., Ρῇ»ν8. ὟἼ 8. 247) 6, Τγθηαεὶ. 
ΕἸδιη. δ. 6. Εδδ διιίθῃ γ6 8 βπρ αἶα ΠΟΙΙΟΩΙ δα θοίαβ φαρὰ 
γοοάθι!ο ὑποχείμενα 5]: Παίς, ΠῸῚ ΡΟββι Θ᾽ Π5616} τι8115 
8]|1ἃ οχ Αυιβίοίθ δ ΠΠ γῚ8. αἴξουγθ θχθιῖρ]δ, ΑΔ 181 6Χ Θὰ 

νἱ, 4αδηι σα] οῸ δρι Ατὐὶβέοίοί οι Βαθοῦ, [δ ο}}6 πᾶ 5 ρὩΠΠΠ- 
οαΐο τρί ροίοβί. Ετοημη τὸ ὑποχείμενον χασμ απὲ 1ά 
ΒΘ Ποοῦ ααοα Βα] οἰΐαν. γ 6] [ουηδο στοηὶ ἀοΠηϊθηε 3. 9886 
80. θ984« 22 νε] δοοϊἀθηθθιβ τοὶ ὃ. θ88α 16. Ζ ὃ. 1029α4 1, 
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δυῦ Ἰά ἀδ απο υ!ὰ ρΡγδραϊοαίαγ ᾿Ν. 6. βιι᾽ θοΐαη Ἰοϑίοιμ, Καὶ 6. 
1063) 21 4].; οχ αἰΐογα ἢδο βι9: ]Ποδίο 6, αι Οηϊδπ ργαράϊοᾶ- 
(ὰν ἠδ βἴμρι!β ΤΟ θ5. ΠΟΙΪΟ την γ88}}5 δίψα βυιἱ θοίιιμη ἴῃ 
Αἰ Πγιηαύϊν 5. οοτίθ ΘΠΠΠΟΙΑΙ8. τη Ππ5 ἰαΐθ ρᾶίεγο 8016 4 18Π| 
Ῥταθαϊοδίμσμη, βροηΐθ 60 «ποίαν, τὖ Γ65. 5: ΠρῚ 86. 50] Θοίδ 6 

πΠΙσ ΘΡΒ8}} ΠΟίΙΟηΙ ἀἰοὶ ροβϑίηῦ ὑποχϑίμενα, 564. δχθιηρὶδ, αὖ 
αἰχὶ, ρίδηθ βπη} }ὰ ἀδβίάθγο, ρυδοίον 14 αποά ἰἢ πᾶ δδήοιη 
ἀϊβραξαίίομο Ἰϑρίμηιιβ ὁ 4, υὐ]ὶ τὰ ὑποχείμενα Ορροπαπίι" τοῖς 

πρώτοις καὶ αἰτίοις. Οποάδιμιηοὁ σοΙηραιατὶ ροίοβύ τι815 
νος. ὑποχείμδνον Αη. ρμοβί. 1 18. 79α 8, 11 ὃ. 91 1]. 

Τ)οἰηάθ. ᾳποά βαρ θηΐία αἰ ΟἩΠΠ τὰ 6556. σψα]οὸ ἱπαΠ] οαΐαγ, 
«10 --- 12, 28 -- 25, 60 εὖ αἰδειηροι ἃ ρϑγοορίϊομθ. 56η- 
Βα6πη), 486. πἰρούθ σου ηΪ5. ΟΠ] 115 ΠΟΙ] ΠΪ 118 ΒΔ Ρ θη 8 6 

Β.Π]} δι παθοί ἰδάθη, 41}, εἶ. αα 1. 9810 14, εὐ δὰ πηΐϊνοι- 

5868 Του ν ΠΟΙ Οη65; 6δᾶ6. 6ηΐ ἰἰσοῦ βυδρία ἡδίμπσγα [Ὧ6}]- 

᾿πηὰ 6 βίηΐ δὰ σορ ΠΟβοοηάιη), ἰδ ΠΟ5. ΠΟΙ] 5 (χα- 

λεπώτατα --- γνωρίζειν «,οἵἷς ἀνθρώποις α24} 1460 5ιμηύ ἀ“{- 

ΠΟΙ] μὰ 6, απο ἃ 5οηβῖθα5 ΟΡ ββίμηθ βυηΐ γοιμοίδθ. [)6 αιᾶ 
ΟΡΡοβίξοπ6 θσαη Τουιη, 86 φύσει οὐ πὰς πρὸς ἡμᾶς οο- 

ΘΏΪιι 5ἰηΐ ἴδοι] 65, οἷ. δά Δ 11. 1018) 32. Ζ 4. 1029) 7 544. 
Τα ρτγδθοίριια απδοάδηη ἀχρίβθεια να]ρὸ δβϑιθ δέν 88ἃ- 

Ρἰθηίίας «12, 2 --28. ἴδιη νϑῦὸ ἀχρίβειαν 5ῖνθ δχδοίδι οἵ 

ΟἸΠΪ 15. ΠιμΙΘΥΪβ ρου [δοΐδιη σΟρΠ  ΙΟΠοπ ( εἴ. ἀχρυβέστερον 

ἀποδεικνύναι οαἱ ορροηίξιν μαλακώτερον Καὶ Ἵ. 1064« 7, ἀχρι- 
βέστεροι λόγοι “4 9. 990 15. Π] 4. 1079α 11. ὅ. 1080α 10, 
γ αἵ δα Αη. ροϑβί. 1 18. 75 32.) ἐπὶ τηᾶχῖτη δ ΡΟβϑαμητ5. 60Π- 

5661, 4{ππΠῚ 1 5110 10] 551Π118. ν ΘΓΒΆΜΠΠ ΠΟΙ ΟὨ 118. Θ1Π}Ρ11018- 

Βπη8 6 διιίθη ΠΟΙΟΠ 65 ΘΔ ΘΩ61ὴ ΠΑ ΧΙ] 5110 ΠΠΠ]1ν ΘΙ 8865 δ 511- 

1η88 οἱ δι18 Πδίαγα Ῥυπηδ6; ΓΟ] απ 6. ΘηΪ ΠῚ, 86. 115. 501 οἰδη- 

[αν οἵ ἴῃ θυ διη ἔπ οδδηΐ, Δ Ἃ1{15. ΠΟΙΪ5. 4α 5 διη, ἐκ 
προσϑέσεως «27, οχϑϊδίαηί. ΟἿ, Δ] 3. 1078α 9: χαὶ ὅσῳ δὴ 

ἂν περὶ προτέρων τῷ λόγῳ χαὶ ἁπλουστέρων, τοσούτῳ μᾶλ- 
λον ἔχει τἀχριβές" τοῦτο δὲ τὸ ἁπλοῦν ἐστίν. ϑιΘ.Ϊ Π οαΤῚ δα- 

ἴθ) ΡῈΓ πρόσϑεσιν Θᾶιη ΠΟΙΪΟΠΙ8. Δ] 1οαἶπ8. ἀδίθυτη ΔΙ! ΟΠ 61], 
ααὰρ δύ δα {15 ποίΐ8, Ορροϑβιζαπη δ βίγδοίοηὶ, τῇ ἀφαιρέσει, 
αὰᾶθ ἀδηλεῖβ πΠΟί5. σοη Ποίαν, οὐ ΘΟ] ] δ 15. 1115. Ἰοοἷβ ἃρραγοί, 
Ζ4. 1029) 30. ὅ. 1031«2. 4. Καὶ 4. 1061. 29. 12. 1077) 10. 
12. 1003) 81 (εἴ. Τ τοι 6] οηθατρ' ΚΚίθρ ον θη] Θἢγο. Ρ. 88. ἡ. 2, 
γα δά Αη. ροβί. 1 18. 810 3), οἱ ΠΙαβύγαίαν πο 6 'ρ80 ΙοθῸ 

Αυιϑίου. πποίαρὶι. δα. Βοπῖι 0]. Π. 4 
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ΡΟΙ ΘΧΟμΊΡ] αμ. ΑΡΙποέϊοδο οἱ σϑοιπμοίσοδο ἀοοίνηαθ. ΝΗ ]- 
τα} ἃ ΠΟΙ ΟΠΘΩ τηρ 115. ἴῃ 4πὰ ΘΧαΌΪ μὰ ψΟΓΒΑΓΕΓ 

ΑὐΠΒιποίοα, ἴῃ Θ᾽ ΘΟΙηδίγα ΔΟΟΘ ἢ ΟχίθΒ! Οη1]5. Ποία, τ ἰδιη- 

οἴβι Ομ] 65. ΟἸμηΐη0. χη ΔΕ θυ οαο ἀἰβορ! πὰς τὰ ἐξ ἀφαιρέ- 
σεως Ἰῃάδραγα Ὁ Ατιβίοίο! α ἱπἀϊοομίαν, αὶ 8. 0014 28, 8. 

ἄς οοοϊο "ΠῚ 1. 299α 15, ἰδιπθὴ Ὁ Θοιηθίγϊἃ, 81 σὰ ὩΡΠιη6- 

ἐἰοὰ σοηζογαίι, ἐκ προσϑέσεως 6586 Ιάδοσιο τηΐητι8. ΒΔ ΟΓΟ 
ἀχριβείας ἀϊεῖ ροββιε. ΟἿΆ Αμδ]. ροβί. 1 27. 87α 834: χαὶ ἡ 
ἐξ ἐλαϊτόνων (ἰηΐ. ἐπιστήμη ἀχριβεστέρα ἐστί) τῆς ἐκ προσ- 
ϑέσεως, οἷον γεωμετρίας ἀριϑμητικη. λέγω δ᾽ ἐκ προσϑέ- 
σξως, οἷον μονὰς οὐσία ἄϑετος, στιγμὴ δὲ οὐσία ϑετός, ταύ- 

τὴν ἐκ προσϑέσεως. --- αψαιο ἀχρέβειαν ρταροίριδι 4] {Γ]- 
θα βαρι θη 6, θαι γοίουγο ἀθθθηξ δά ρυϊμα οὐ 5 ρ}1ο15- 
58 ΤΟΙ ΘΘΠΟΙδ. 

Νρο χϊέιιη. αἰ ονέ, ααοὰ δὰ ἀοεθηάϊπι ἀρ ββιιηδι βίδ- 

τα 6586 βδριθηέίδιῃ, α 13, 28---30, Ἰ)οσοηάϊ δηΐμ [αουἰἐα8 

ΟἸΠ8. 4ππι σΟΙ  Πποδίαν ἴῃ ἰγδθ 15. οδ1515. ΤΘΙΊ, ΒΔ ΡΙ6ῃ- 

εἶὰ τὐ τϑοίο πιάφοθίαν δὰ ἀοοοηάτμ δρ ϊββί πη 6886, ἴῃ 60ῃ- 

τοι Ρ]Δη ἀἰ8 οὐ ᾿πν ΘΒ ΘΠ 18. Οδτι5185. νουβοίον. ορουίοί; απο 

αϊάθαι οἴ} 5. ΘΥΊΟΥ 8. Ῥτορίογθα ΘΟΒο ἢ, ααΐα δα άοιῃ οἱ 
ΡΙΝΩὰ βαμύ οὐ οδιιβαθ το ποτ. ἀλλὰ μὴν καὶ διδασχα- 
λιχή γε ἡ τῶν αἰτιῶν ϑεωρητιχὴ μᾶλλον, «286. Αἀνοιθίμ 

μᾶλλον αὐτιιπ πηϊοο δὰ διδασκαλιχή Ὧῃ ἄδην ϑιημ! δα ϑεω- 
ρητική τοῖογθηάθμ 516, οὐ ΑἸοχαηήθυ. ἀπ) ας, πθο ἴδοι !θ. υἱ- 

ἀείαν. δά αἰππάϊ!ςαηάιϊηι, «απ αἰλᾶαψαθ ᾿ηζογργθίδίιο μαοδί 
40 οομμ θη δίῃ. 

Τ)δηΐαιιθ. 51 πὰ βοϊθηξα ΠῸΠ ΡΓΟΡύοΡ ἀβαι ΔΙ θη, 56 
ΡΙΓΟρίει. βϑιηθύ ᾿ρβδϊη ρμούίαν, 414 --- 10, 90 -- 4, δαμὶ ᾿ρμϑ8ἃ 

ΒΟΙΘΠα νἱ ἂς νἱνέπίο ὀχοο! ον οροτγίοί. Αἴααϊ βοῖθ μα] ἀἸρηϊ- 
[δ 5 δοϑίπηαίιν οχ (Ἰρηϊξαίο οάσιμ γογιῆῃ ᾧαδ6 δοϊπγέαν. ἘΤΘῸ 
᾿) χίμ. 5610 }ΠΠ 6586 οροτίοί, δά ᾳιδο Γο[ουαΐπι βοϊοηξία ΡΓῸ- 

Ῥίον. βϑιηθύ ἰρβδιὴ ὀχροίοη δ. Τα] α δαίΐθ βηΐ τὰ πρῶτα, 
', 6. τὰ μὴ δι ἑτέρων ἀλλὰ δι᾿ αὑτῶν τὴν πίστιν ἔχοντα 
Τορ. 1. 100) 8. (οἴ. νΥαἰία δά Αἢ. ροβέ. 1 2. 71} 16) εἴ 
τὰ αἴτια, 5βἰφαϊάθιη ργογβιβ. βοῖλρο ΔΙ φαϊ ἃ ΠΟ 15. ν᾽ ἀθιμιγ, αΡὶ 

οδι588. ΠΟΘ ΠΟΥηι5, εἴ. 8. 983α 25. « 2. 9940 29. Ῥμν5. 1. 

184« 12: τότε γὰρ οἰόμεϑα γινώσχειν ἕκαστον, ὅταν τὰ αἴτια 
γνωρίσωμεν τὰ πρῶτα χαὶ τὰς ἀρχὰς τὰς πρώτας. εἴ. ἢ 8. 

194) 18. Αμα]. ροϑβί. 1 2. 71} 9: ἐπίστασϑαι δὲ οἰόμεϑ᾽ ἕχα- 



Α.2. 982). “ΤῊΝ 

στον ἁπλῶς --- ὅταν τήν τ᾽ αἰτίαν οἰώμεϑα γινώσκειν δι᾿ 

ἣν τὸ πρᾶγμα ἐστιν, ὅτι ἐκείνου αἰτία ἐστί, καὶ μὴ ἐνδέχε- 
ται τοῦτ᾽ ἄλλως ἔχειν. ΨΥ αϊί δὰ ᾿. 1. 710 30. Ὑτοηά. ΕἸ. 
Ιορ. 8. 17. --- Αχαρ δα ἄθι ῬυΠΠδ αι ΔΙ ΓΙ) 80  Θη ἃ 1 Γ6 
4ααβὶ αυαδοάδιη γορὶηδ οοίθγαγιιη ἀΟοΓΙ Πδυαιη 6588 Ἱπ αἰ οαίαν, 

410 --- 19, 4 ---7, 10. δισαι δηΐ αγύϊαμη. οαγη), δ ηἰ-, 

Ἀ}] Ὠϊδὶ ἰπϑέγιμηθηία ρᾶγδηῦ ἂ0 Βυρροάϊαηΐ, 1 οδύ ἀομη!ηᾶ, 
4886 οὐ 'ρβὰ οοφῃοβοῖέ οαν ΄αϊάᾳας ἰδοϊοηάιμη 510 οὐ στ! 415 
ΡτΔΘβουῖθι (εἴ. ΕΞ. Ν. 11), ᾿α ἀἰβοιρ!  πᾶγαιπ ΟἸμΐτπ 68 νἱ]- 
ἀδγὶ ἀδθοὲ ἀοιμῖηὰ 6586, 486. 461 δ ἤποηὶ οπμἀδηῦ ΟὨΊΪἃ 
οορποϑβοῖϊί, οἵ. δ 2. 990) 10 534ᾳ4ᾳ. Εδέ δαΐθμι {Ππώ τίνος ἕνεκα 
βῖν οαιβὰ ΠΠΔ}15. Β[Π0}}8 ἴῃ ΤΟ 115. διπππη οαϊιβαιι6 [0 ἢ τι), 1Π 
αηϊν ογϑϊζαίο δαῦθ ΤΟΙ ΒΘῈΠΊΉΠΠ1}: ΟΠ 5106 116 Πη8 αἰν!ηδ, 

οἵ. 4.7. Οιοά αυίάοπι βιιμητητ ὈΟη τη Πα τπΠτΠ1} 510 6 
ΡΥΪΠΟΙΡ 5, βαρ θη 6, 486. εἰγοᾶ ΡΥ ΠΟΙρῖα νϑυβαίαν, ἤἢ0 0 δε 

{Πα ηήμιπι, τ 510 ἀοχικωτάτη τῶν ἐπιστημῶν. (τἀγαϑὸν καὶ 
τὸ οὗ ἕνεχα ὑ10, εἴ. ἀὐ 8. 988α 31.) 

Ουϊάαια!α ᾿οτέαι 46. βαρι θη να]θῸ πα! σαίαν, δὰ ΟἸΪἃ 
ἰοηἀαηῦ ἃ δδηάθιη ΡΥ ΠΤ ΘΔ ΙΒΆτη ἰΠἀΔΡ ΓΟ Π 6 μι, ἐσὲ 
τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην πίπτει τὸ ζητούμενον ὀνοιία 08, 1. 6. 
ΠΟΙΏΘΗ β8ρ᾽ η 46, 46 410 4αδογηιι8, σα ἴῃ δαπάθιη, απ8πι 
ΒΟ 0 «ἰΘβου ρ 5: μητι8, ΒΕ ΠΙΠΟΤΕΠ) ὈΓΙΠΟΙΡΙΟΤ ΠῚ 50 ΘΠ {181]. 

ὃ) 982) 11 ὅτι δ᾽ οὐ --- 28 ἕνεχέν ἐστιν. Οἰιοηίδιη 
ΟΠ 8 ἀοοίτηα δι ποιητική εβί δι πραχτιχή δι ϑεωρη- 

τιχή, οἵ. 41, βαρϊδηθίδι δα {Πϑογοίϊοιιι. σθηι8. ΓΤ θυ ἢ 48 π| 

6586. ἴδπὶ [η646 σοσηοβοιίαν (χαὶ 11}, 81 415. ΟΥΘΊ θη ΡΒ1- 

Ιοβορμίδθ στϑβροχϑυ. Οἱ δηΐπὴ ρυπμα ΡἈΙΟΒΟρ δ. βαηΐ 
(ἐκ τῶν πρώτων φιλοσοφησάντων "11; η6 418 πρῶτον, 
ᾳαρα οδύ ἴῃ ἰοιημπαίὸ οοΐ. [ ΑΙοχ. ρτο πρώτων ΥΟρΡΟΠΟΓΘ 
οορτίού οἵ. 3. 983) 6. 29. 46 ρᾶγί. δη. 11. 640) 4), Δάπηῖγα- 
ἐἰοη 6 τηοῦϊ! δα ρΒ]Οβορ δι δοοθββουαηῦ; ἀπδμηι 4υ] 46} δε τη!- 
ΤΑ ΟΠ οι «ασπ ἃ) ἰηϑοιοητΐα οαιιβ86 ρΓΟΠοἰβοαύαγ, δ σορπο- 

ΒΟΘΠἀΔΠ) σδιιβᾶμι (ΘΠ ΟΓ6 οὐ ἴῃ οἷτι8 ΘΟ 10 )6 ΔΟσαΪ ΒΟ ΘΓῈ ἃΡ- 
Ρᾶγεί. (Οποά ἀἰεῖς 620: διὰ τὸ εἰδέναι τὸ ἐπίστασϑαι ἐδίω- 
χον, ὩΟὴ νἱἀθίαν ἀ6 αἰβουιμη δ νουρθόγαι εἰδέναι οἱ ἐπίστα- 

σύλαι 5} 18 φαδογοπάπμ). ϑ'Δ 6 ρ  ββῖπη6 Θηΐμ ΑὙιβίοίο 65 μδθο 
ψοῦθᾶ ἰτὰ σομϊ πρὶ, αὖ δὰ ΠῈ]1]0 ΡγΟΓβιι5. αἰβευμηΐη 6. ἃ} 60 

ὈΒαΓρΡΑΣ ἀρρᾶγοδί, οἵ, δά 1. θ980α 21, οὐ «04 δον ΘΟ ΘΙ 8 
6586. ψαΠ αἰβουμηθη, οὐ ἐπίστασθαι ΘΟς ΠΟΒΟΘΠαΙ νἰδιῃ δἃ0 Γἃ- 

4- 



ΕΒ 4. 3. 9820. 
(ἰ0η θη], εἰδέναι βοίθηαϊ ἤπομὶ οὐ ονυθηίιη 5] ΟΠ σοί, η6. ΘΧχ 

'ρ580 φιάοθμι ποο ἰΙοοῸ0 ροίοβῦ σοι ρΓΟ αν, Βα! ἀθ ΠΟ ψΟΡθῸ 
εἰδέναι, 564 ργδοροϑβίθομς διά βἰσηΠΠἸοαύιμ δϑύ, πὸ ἐεπάδί 
ΟΡ ΟΒΟΘηΑΙ βίπάϊπη. Οοάβὶ ααἰ4 οδϑύ βίδεπθηάιηη ἀἰβον- 

1} }58.,. ΡΓΟΒΔΙΙΠΠ5. αἴ χου 5. ΡῸ. Ὑουθιιη εἰδέναι. σΟΡ ΙΓ ΟΏ ΘΙ 
ΟΡΡΟΙΪ δοίίοηϊ, οἴ. δά 1. 1.,. ρον νουραμ ἐπίστασϑαι 5[4}01- 

οι δ Πυμηδιη βοϊ ϑηζίδιη αἰἸ ΒΕ} ΟἽ} 4}} ᾿ΠΔ 1 ΟΡΙΏ]Οη 6.) ΕἸ δά- 

τη Γα ΟΠ θη απ! ἄθιὰ. ᾳαοαὰ ρΒ]ΟΒορ Βα] βἐαέα! σδιιβα) 6586, 
οἴπη Β]αίομο σοηβοηθ, ΤΗρδορί. ρ᾿. 1554: μάλα γὰρ φιλοσό- 
φου τοῦτο τὸ πάϑος τὸ ϑαυμάζειν, οὐ γὰρ ἀρχὴ ἄλλη φιλο- 
σοφίας ἢ αὕτη. Δίᾳις δὰ δάιμηϊταῦο οχοῦβὰ ἃ τ 15 [ον βϑὶ- 
1158. δ΄ ἥτιᾶθ ῃ]ᾶχίπηθ 5 ηξ ἴῃ ρΓοιηρία. δά τηδίογα ρδα! αὐ ϊτη 

οὐ ᾽ν ΟΓα Θβοθηῆ! οἷον περί τε τῶν τῆς σελήνης παϑη- 

μάτων χαὶ τῶν περὶ τὸν ἥλιον χαὶ ἄστρα χαὶ περὶ τῆς 
τοῦ παντὸς γενέσεως. Δοφαϊοβοοηάιπη ρῥιιέαν! ἴῃ [δοίη ο οο- 

ἀἸοιιηὶ ΡΓδθίου κ0 οιηηΐι ἄστρα, πόα ὁχ Βοος ἀπὸ Πἰθ1Ὸ, 
σα] Ὠἰπηῖαι νἀ δίαν Βγ δ αἴ51π|5 ἐγ ἰ55ο, σαὶ Βταπά. οἱ ΒΒ ΚΚ, 

τϑοϊρίθηάϊμ περὶ ἄστρων. Ἀρέίιι5. δῃΐμη οτανίογα 1Π|ὰ, ατιδο 

Δα ΓΕΘ οι) Θά θιηηιο. ἴῃ ν Θϑ  σδ ΟΠ θη) πιονθδηΐ, ἀπιὰ5. αἰ- 

ΒΘ ηΐα ᾿ἢ μᾶγίοβ. ρδγ ο15. τὲ -- χαὶ οἱ ᾿ἰουαέα ρσᾶθρο- 

506 περὶ σα ο'Θηϊ Εν Ὸ σΟη ἢ ἴα ΒΙΘΉ Π οδΐαβ, ΔΓ ΠῚ Ρ8Υ- 
{πὰ ἃἰέογα σου ηδέμτ [ἢ [δος 115, ἴῃ ποία δ6 σασβ Π86 

5015. σδίθγοσγιπμη 5 ἀθυη, αἰίουα ἴῃ ὈΠΙνΟΥΒἃ ΤΟΙ ΟΙΠΪ ΠῚ 

Θ᾽ΟΠΘΓΔΙΙΟΠΟ; ἸΏ] Π115 δρίθ οχ βου ρίινα οοα. (“ἡ ἀν 6} 185. 5146- 
Τα [ΓΘ οΈ 0 65. 0 αἰθοι!οη θι5. [Πα πᾶ οὐ 5015, υὖ {Γ6 5 δχϑβὶ- 

βίδης Πρ 8 Π6Ἱ οδιιβαθ, πηὰ ἴῃ ᾿ππὰ ἃς 5016, αἰέοτα ἴῃ 5146- 

ὙἼθι15, Γου ἃ 1 ΟἸΏΠΪ ΤΌΤ ΘΟΠΘΙύΙθπ6. Οπδιηηαδιη σοηῇ- 
601 οἔϊαι [ἢ γα]οαΐδ, 4αδιη ΓΘ ϑεϊα!, [ΘΟ Ι0 86, ὍΘ ΓΘ 6 Οἃ- 

ΤΟΥ͂Θ. δρίοα]Ο δηΐο ἄστρα, Πἰδὶ, ποῖά ᾿πίοτάϊπη νἀ δίαν ΠΟΥ, 

ΡΓΙΟΥΒ. νοσα θα} } δγίϊσα!ιιι, τὸν ἥλιον, οείδηι δὰ ργοχί μη 

ΠΟΙΊΘη ΤΘΙΘΙΡΙ ραΐοιηι58. ΑΙΘΧΔΠΟΡΙ ἴῃ ΘΧρ] δέ! Ο ἢ 6. 5:46 Γα. 

Π]ΘΗ ΟΠ ΘΙ. {Γβέγα 4 π Δ 88. --- Εἰπβάθιη ΠῚ κἀν πάθη, «τιᾶμη 
οο ΙΘοῸ βρϑυῃθηάήδι μυξαν!, ΡΓΟΧΙΠ5 ἰἢ σ  }5 5ΘΟαΕ115. ΒΈΠ1η, 

«πο τοϊθοία. ομμηΐαμ οὐ δα μη οἵ, τὖὸΨ} νυ ἀοίαν, σοαϊοαμ 

Ιδοιίοηθ διὸ χαὶ φιλόμυϑος ὁ φιλόσοφός πώς ἐστιν ΞοΥῖρϑβὶ 

οὐ ΑΙοχδηάγο ν. 14, 26 “ἰτδηβροβίίο ἁυίίο!ο διὸ χαὶ ὁ φι- 
λόμυϑος φιλόσοφός πώς ἐστιν. Ἠαθοξ 58η6 νυϊραία ᾿δοῖῖο 

Αἰ ψαδιη σΟμπ ΘΠ ΔΕ] ΟΘ ὁχ Αβοίθρίο Ρ. 529, 12 --- 28, φαδηι- 
νἱβ δῖος ἴῃ δὰ ὀχρ!!οδηάα [πβέγα ἸΔΡΟΥΔἢ5. παρ᾿ ϑέμι", οἵ οδὶ- 
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(6 ᾿ηβρ οἰ πεϊ δα Ῥ] το ἶ5. ΓᾺΡ α]ὰ5 σου" ρό586 νἰ ἀϑαίαν; βοᾶ 
51 ὈΠΙν ΟΥΒΔΠ ΔΓΘῚ ΠΟ ΠίΔ Πα] ΓΔΕΟ ΘΗ ΓΟΒΡΟΧΟΙΪβ, ΠΟ νἱ ἄο}1- 
ἴὰ ΤΘΕ θυ: ΡΌ88586. ΝΠ τη δχ ΔαΠ] ΓΔ ΙΟΠ6. ΤΟΙ ΤΗΪΓΆ1- 

᾿ΐπαι τορϑεϊξαν ΡΒ] ΟΒΟΡ ἴα 6. βέπάϊπι, πθο οοηΐτὰ 6 βίο δὰ- 

Ρ᾽οπέϊαθ δαιηίγδίο; ᾿ίααιιθ τῷ φιλομύϑῳ, φαοπίδιη ὁ μῦϑος 

σύγκειται ἐκ ϑαυμασίων, τοοία {υΠναϊέας, αὖ φαοἀαιημη 40 5ἰ0 
ΡΒΠοβορ δ βύπαάϊοβιιβ φιλόσοφός πὼς, δ νϑ1Ὸ [π{6 10] 
Ροίαϑβῦ, φιὰ ταίίοηθ ἀποίι5. ρὮΠ]ΠΟΒΟΡ]Ο Αγιβίοί! ο5. Γα]α] στα 
δβϑίσηδί βπαϊαμ. 

Ηδοο {πδογοίϊοα ΡΒ] Οβορΐαο ἡδίθπτα 60 σημαίαν, φποα 
ἀαδ ΟῚ σοορία οϑὲ {αῖμ 181 Βαρροίογθηΐ οἱ απᾶ6. ΠΘΟΘβΒΔ ἃ 

Βαπί δὰ νἱνοηάϊμ οὐ 486 δά νἱοίαι οἵ αἰ ρον 6 ηΐ, 
πάντων ὑπαρχόντων τῶν ἀναγχαίων καὶ πρὸς ὁᾳφστώνην καὶ 
διαγωγὴν ἡ τοιαύτη φούνησις ἤρξατο ζητεῖσϑαι "22. ἴδηι, 

ααοα 5βεῖδμι, ϑομυνρ οι 5. Βᾶθο νου ὰ Δ᾽ Π6Ὶ 68 ᾿πίογργοία- 
ἔπ5; 5 ΘΗ ἢ Γαΐ5, 81 ἰὰ νοὶ ἱβϑοί Αὐὶβίοίθ! θβ δηπηοϊδίμιη 

ἸῃΈ6 }}Π|91, ΒΟΥ Θηάπμ) [πἴ586 χαὶ τῶν πρὸς ῥφστ., νοΥθὰ χαὶ 

πρὸς ῥφστ. χ. δ. δὰ ἤοξατο ζητεῖσϑαι ἰταμις, οὐ δῖος ἰηΐοι- 
ΡΓΘίδίαγ: «675 αἷ8 παν ἐμι ἤδοδὶίς αἰΐο5 ΓΝ οἱ ισον αἴροι τὐαν", 

ὀοϑσαιι πιατ, «πηι ἤβοίζε ἠοίπορθη, οαΐονοη ἤχοθθηδο᾽ Θηει5565 

απο παοὶι τυὶδ5οηδοαζε δον ΖΣΠδιδὶοὐ πὶ δέν οῦθη,» 4118 15. δὰ 

σοπ τη άδιη ἤᾶηο ΘΧρ] ]οδίΟἤθιὴ οὐ 4118 ἰοοἷβ, {πὰ 165. δέ- 

ΒΟΡΙΡβίπηιιβ δά 1. 951 18, δὲ ργδϑεῖίριιο ΡΟ . ΝῊ 15. 1539 α 
22: ἀνδρίας καὶ χαρτερίας δεῖ πρὸς τὴν ἀσχολίαν, φιλοσο- 

φίας πρὸς τὴν σχολὴν χαὶ διαγωγήν. 864 ποαῖι6 οροιίο- 
μδΐ, φῃοά ορίηδίαν Θοἤ νυ ΘΟ Θγπιβ, ΠΓΟΓΑΤῚ ΔΚ σα ]τ), 5 4α] 46 

ὑηἃ ΠΟίΐΟη6. βου ρίον σοι ρ ΓΘ 6 μα νοΐ αἀπὰθ νοὶ] δά 8ι|8- 
τοηΐα ἀἄδ}) νᾶ) ὨΘοοββαγία γ6] Ἐ{Π18 δηΐ δ δᾶϊη ΟΤΠΔη- 

ἄδιπ; ἤθάο ΠΟίΟΠ65. δαιηοάιϊιηι 5101 αἴπηοβ ὁφστώνη οὐ δια- 
γωγὴ ῬΡ61 ρανθοα!αβ χαί ---- χαί σομἱπηχίββοί, βοὰ ρ6 1. ρϑιί, 

τὲ --- χαί: ποῆια ῥᾳστώνη 5ἰθηΠοαΐ οὐϊτ πὶ, 564. νἱνοπαϊ 

[δου ΠΠςαύθιη νοὶ οοπιμο ἀἸΠαΐοιη, ΡΠ οβορίἑα δαΐθιη δα οὐϊιη 
ἜΧΟΥ Πἤπππη αἰεὶ ροίοβ ἈΠ] ἃ οοηΐογγο, πρὸς τὴν σχολήν 
ῬοΙτ. 1. 1.,,ὄ ποῃ Ἰΐθιη δά σομημοἀϊξαίθιη. Τοηΐᾳας. νοσᾶβιι- 
ἴα διαγωγή ἰαζίπι5. ραίοῦ, αὖ ρΠΟβοόρμῖα οοάομὶ ἴπτα οὐ ἀϊοὶ 
ΡΟΒβδιύ σϑααὶγὶ δὰ διαγωγήν, οὐ ἰηνθηΐα ἀθιηιπ) 6556 ρουίθοι 5 

ἰδ ΠῚ ἈΡΕΠ 115. Ομ ηθι15. (86 ΡΘΡΠμογοηΐ δά διαγωγήν, εἴ. δά 
1. 981) 18. [τὰᾳτὸ τοάἀθαπμήσιη. δὰ νιυ!ρδίαιη. Δη  4αἰίιι5. 1- 
(ογργθίδ θη, πὰ. τη 915. οἰϊαιη. Ομ λμαγῚ ν᾽ ἀΘὈϊδιι, 5] 
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4158. οὐ φομία] ον οᾶρ. 1 1. 1., οὐ 14 βροοίαγο ρΠ]Ποβοραμι τ6- 
Ραίΐανου, αὖ ΡΒΠΟΒΟρ ϊα). πῸὴ δά δι χα ἀαιδιπη Το θυ, 

5664] ρυορίοι βοιηοῖ ᾿ρβδϊ χροὶ ἀοοθδί. 
(ὐοτράγ δέ! Ἰοιταν ααδο δά υἱοί οὐ σα πὶ ΡοΓΠ Ποηΐ σο- 

θὰ5. Ομῃΐθι8 ἤρξατο ἡ τοιαύτη φρόνησις ζητεῖσϑαι "24. 

Ὑ Θοαθυ απ φρόνησις ΟῚ μοιποί, 4] ἰγϑαιιθ ἰβϑίμηι5. δϑέ 

ὅρθ 4 ΑὙΙ βίο θ θη τιδι8, Δ] τορθη δ ἄρ Θηϊ ΘΟὨ 5111, 564 ἀηΪ66 
οἱ σΟο ΟΠ θιὴ τοίοσίαν, αὖ ΠΟ τα! αἰβίος ἃ}) ἐπεστημη, 

οἷ, δα 1. 950 21, εὐ Π 4. Ἰθ78ὺ 15: ὥστ᾽ εἴπερ ἐπιστήμη 
τινὸς ἔσται χαὶ φρόνησις, ἑτέρας δεῖν τινὰς φύσεις εἶναι 

παρὰ τὰς αἰσϑητὰς μενούσας. Γ᾿ ὅ. 1009 18 ς0}}. 8 4. 
ὥ99ὺ 5. (ὐομἴουυηὶ ργδοίογθα ροίοβδί Ρ]δίοῃϊοιιβ οἰ σά θη νο- 
ΘΆΡ.Π τιϑα8, ΡΠ θα, 79 4. ΡΆΠ]6}). 156, εὐ. Χρηοογαΐθα φρο- 

νήσεως ἀοπηϊο Τορ. ΥΙ 8. 141α 7. --- Πδααθ αασιῃ ᾿πέο- 

ΘΡἃ 510 ρἢ ΠΟ βορὰ οὐ ΒΟ δα ἃ}0 ΟΠΏΪ τἱτᾶθ. τιϑ, ΠΟΊΩΙ 
ἰθονο, 48} ΠΟ 6χ 8Ιΐθῃο ροπάθί πηροῦῖο (οἷ. ΡΟ]. 1 4. 1254α 
14, Ἀμποὲ. 1. 9. 1367 32), τϑείθ σΟΠραγδίαν, οὐ 1ρ88ἃ 8018 

οὐ ἀοο πάρα [ΠΡ γὰ 6886. ἀἸοιίασ. ΠΟ πηδη!δβίο ε1- 

εἰν Αὐβέοίθ!θβ νου δ ἀλλ ὥσπερ -- ἐπιστημῶν ὑ 20 --- 27, 
86 ᾿ρβὰ δῃθ οἶδέ! ΟΠ ΔΕ0. ΔΙ δϑύ Ἱπιρ ΘΠ ον, βῖνα 

οἃ ΠΟΤ Θοηΐα ΑΥΙΒιΟ 611 οδύ ἔθη 48 5ῖν 6. ΘΥΓΟΡῚ ὨΘ5010 σαὶ 

Πρνατογαιη. Νο τηυ] δὶ ΡΓΟ ΓΘ ΕΘ .Γ5 51 οααῃ Βγδηα βῖο ἐχ οϑα. 

ἂν βουγίρβουῖβ αὐτὴν ὡς μόνην οὖσαν ἐλευϑέραν, χιθῃΐδπηι 5α- 
ῬΘΓΙΟΙ οἔϊδηι ΘΠ ΠΟΙ ΔΕ ΡᾶΓ5. {6.15 σΟηΟτπαία δύ; δι ἃ- 

εἴπ ϑοθνν ρΊοτιβ σορθὰ μόνη γάρ οὐ θη ἃ οοηδοί. 

6) 982) 28 διὸ καὶ διχαίως --- 988Ἃα 1] ἀμείνων 
οὐδεμία. Ἐϊιπηδηᾶ Παδίαγα ψιοηΐδιι μ} 1118 ἴῃ ΔΘ τ15 αἰ πιπ 8 
ΒΒΡΘηδᾶ δὲ (πολλαχῆ γὰρ ἡ φύσις δούλη τῶν ἀνϑρώπων 

ἐστίν ἢ. ὁ. ἡ τῶν ἀνϑρώπων φύσις πολλαχῆ δούλη ἐστίν), 

βδπηιηδ {Π8 βαρ θηξία, πᾶ γογο Πρ ογὰ αἰοαίαν, ἢπμηδηδ6 ἴα- 

“αἰ {15 ἤμ65. ὀχοθάογο οὖ ἔδιπιδπι)! ΡΓΟΡΥΪ8. 6115. ΠΟΠῸ5 νἱῃ- 
ἐϊοα 5. ν]ἀοέαν, ηαπθιηδάιηοά αι. 46. βαιπιηᾶ δίᾳιθ ἈΡΒοΪ αξὰ 

θη αίο ϑμοηϊάθ5 ἀϊοῖς ϑεὸς ἂν μόνος τοῦτο ἔχοι τὸ γέ- 

(Ανεσαϊαιη. δηΐθ γέρας οὶ ἀπὸ οο0α. 4) ΒΕΚΚ. ὀχραη- 
γος 

ἴὸ; δασ! ἀοπὴ το] φαόγαμ ΠΡτογαι δαοίου δε ΟΡ θὴρ ουδη ἀπιη 
σθηβαῖ; σὲ. οηΐ. ἸΠΟΥΓῚ Γαί]Ο ΔΓ τ ΓΘβρθγο νἱ ἀδδΐαν, 
εἴ, ΒροΡοκ Ροοί. ᾿γτ. ρΡ. 7.18, διηθη 1 [ΓΟ Θ15. ππ ΘΠ ΟΥΟΓ 
νΘΥΒΙ θα 8. ΠῚ ὨἢΠηἶ8. ΓΘΙ ΠΡ] Οβαμ) 6886. Αυϊβέοίο  θι οἰ αν] 15 Ρού- 
οβί ΘΧΘΙΏΡΠ15 ΘΟ ΡΟ 8}. (ἀοίογαιῃ οἰΐδιῃ Ῥ]ίο ἀνε οα! απ Βᾶ- 
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θοῦ, δὶ δαπάοαι ΘΟ} 15. γυβιπ Ρ] Δ 6 ᾿ἰβάθη ψ γθ 15. δἵ- 
[ογτέ, Ῥυοίαρ'. ρ. 844. Ῥτοχίπια δαίθιῃ νόθα ἄνδρα δ᾽ οὐχ 
ἄξιον μὴ οὐ ζητεῖν χτλ. σοπίογηπδία 80 ΑὙιβέοίθ! θ ββ δά 58|- 

τα πίη οι ϑπιοπ ἀθοόγιπι ἄνδρα δ᾽ οὐχ ἔστι μὴ οὐ καχὸν 
ἔμμεναι, νογ6 ϑεμυνθο θγιιβ θη θὲ.) ΟὐᾶΓῈ δῖ νϑγα 6ϑ8οΐ, 
χαρά ἀ6 ᾿μν! ἀϊα ἀδόγαμι δηφ ααϊξι5 ροθίαο σθοϊπμογαηΐ (Πθγοά. 
1.82. ΠῚ 40.ὄ ν᾽ 205. ΝΠ 10. 46 οἱ ᾿πέΐορργ. δά ἢ. 1. (ἋὉἱ. 
ΠΔηρ σότ. ϑοἢῃτ, Ρ. 258 5η. Νά ρ Ιβρδοι ἤοιη. ΤΉΘ0]. Ρ. 33), 
ἴπ Βᾶπο Ροὐββι μαι Βα Ρ ΘὨ αν Θδη ἰην! ἀΐατη οδάοτα οἵ Ἰη- 
[αιιβίοβ ὁ58586 σοῃβθηΐδῃθιμ Θββοῖ, 41 ροβιίαμη Ππαιηδηδο Πδ- 

ἔπγαθ πηοάτιηι ἰγαηβοτ αἱ σοπαγοηίωγ, τοὺς περιττούς 9884 2. 

(οεαίαν οπΐμι περιττός 48] βἰηριίαν! ᾳαδάδπι νἰγίαξε οχοοὶ- 

Π| οὐ τϑιαποβ βαυρογαί, ἈΒΠοῖ. ΠῚ 15. 1390) 27. ῬτΟΡΙ. ΧΧΧ 1. 
9ὅ83«α 10. Μεί. 1. 1058) 8. Βπεῖρ. Ηιρρ. 445. 948.) 564 ρτο- 
οα] ἃ ἄδο οἰπηΐβ οϑί ἰην ἴα ( εἴ. ῬΙαί. Ῥιδαράν. 247. ὙΠ. 

Ρ- 29 4), ροδίανιμη. σΟΙμ ΠΟ ΕἾ8. ΠαμΉΪηΙ αἰ οία ; δἰθηΐπι πολλὰ 
ψεύδονται ἀοιδοί, τὖὖ οδῇ ἴῃ ρΓον θ᾽ 0, ΔΗ αι 5βίμηὸ {|0 4α]- 
ἄστη, βἰψαϊάθι ἰδπι 50] 0 ΠΠππι4 ἑαπηαιιᾶτη ργον υθίπμι 1ῃ 6[601}5 
Δάμθαϊ, Βογοκ Ροοί. ἰντ. Ρ. 533, οἵ. 5080), ῬΙαίοη. μν. 46ῦ 
οἀ. ΒεΕκΚκΚ. [ππμπὸὺ νοῦ 0 40 ΠΟμΙΟ Οἷτι8. ΘΧΡΘΙΒ. 81 588- 

Ρἰδμεῖδο, βοἀ ἃ᾽ῖα ϑαχαθ ἀπρί οὶ γαύομδ παθο βαρ θηξία οἱ ἐἱϊ- 
νἷμα οἱ αἰϊρηΐϊββιιπα ἱπάϊοδηα δύ; οἴθηπῃ ποῆπ6 ἀθὰ5. δοίϊ- 

νᾶπὶ ΒΆΡοτο ροίοϑί βοϊθηίίδιη, απδο δά ἴα ρου ηθδί, βϑὰ 

ταηΐοο Πδπο βδριθηξίδιη, {πᾶ 5θηιθῦ ρϑίπῃ σοηξοιηρ  αίαν, οἵ, ΧΖ0ὲ 

7 οἱ 9, οἱ φιοῃΐδπι ἀδιι8 ᾿ρ56 1ῃ 5.ΠΠΠ1158 6586. ΘΔ 11515 οὐ Ῥγ]ηοἱ- 

ΡΙΪ5. δοιμμαηὶ ΘΙ Πἴ τ ΘΟΏΒΘΗΒΕ ᾿πἀ!οαίιν, Θὰ βαρ οηέϊα, 486 

αὐ αἰδίιιηδβ. οδιιδαβ ργορτθαϊθαν, αἀἰνί πᾶ Πδύαγαιη δα ἴην δβί!- 
ϑαπάπι Βα οῦ ργοροβίίδμι Ἰἄθοσαα ἴπγο αἰ νίηὰ ἀἸοϊτατ, οἵ. 41. 
102θα 19 544. --- («7 χὰν εἴ τις τῶν ϑείων εἴη. ἴῃ τἀπὸ νο- 
σάθα]ο χἀν βᾶ6ρ6 πηΐϊνοῦβαθ ΡΟ 0515 νἱβ σομε ρίαν: χαὶ εἴη 
ἂν ϑεία ἐπιστήμη, εἴ τις τῶν ϑείων εἴη. ΟἿ. 5641}. δά ῬΙδΐ. 

Ῥμδοράοη. 71}, δὲ 405 {6 δἰϊξογί.) 

αἴθ μὰς ἀδ ἀϊνίηἰξζαία. οοπέοιηρ, δέϊναθ βαρ θηέϊαθ ἀἰβρα- 
ἰαίϊοπα εἴ. ρτδθίογ ΧΖ2 1. 1. Ἐπ|. Νῖο. Χ 7 δὐ πηϊνθῦβιη οᾶ- 
Ραΐ οὖ φγδϑοίρῃβ βαθα νεῦρα 1770 30 5η4.: ὁ δὲ τοιοῦτος 
ἂν εἴη βίος κρείττων ἢ κατ᾿ ἄνϑρωπον" οὐ γὰρ ἡ ἄνϑρω- 
πός ἐστιν οὕτω βιώσεται, ἀλλ᾽ ἣ ϑεῖόν τι ἐν αὐτῷ ὑπάρ- 
χει τι. δὶ δὴ ϑεῖον ὁ νοῦς πρὸς τὸν ἄνθρωπον, χαὶ ὁ 

᾿ ) - ͵ ἂι ᾿ ᾿ ᾽ ΄ , 2 ᾿ 
κατὰ τοῦτον βίος ϑεῖος πρὸς τὸν ἀνθρώπινον βίον. οὐ χρὴ 
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δὲ χατὰ τοὺς παραινοῦντας (εἴ. ἈΠοΙ. Π, 21. 1394) 24) ἀν- 

ϑρώπινα φρονεῖν ἄνϑρωπον ὄντα οὐδὲ ϑνητὰ τὸν ϑνητόν, 
ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὅσον ἐνδέχεταν ἀϑανατίζειν. ΕἸ. 8. 1178 20 564. 
Ῥοις ὙΠ 12...3: 

4) 983« 11] δεῖ μέντοι --- 20 μετρητή. ἘχοΙβᾶ ἃ} 
Δα γα ΙΟη6. Οἷτι5. ΓΟ ΠαΐαΓ6, αι8 Π τδῖ1 οὐ χρυ θηςἃ ο0- 

ΘΟ 15, βδρ᾽ θη Ἃ 6511 ἴῃ ΔάπηΙ ΓΟ Θμη Δ] 18 πὶ ΘΔΙΠΠ 16 
πὖ 6βὲ ἴῃ ριον θο (δευτέρων ἀμεινόνων ΑἸοχ. Ρ. 16, 18. 

Ἐγᾶβηι. Αάδρ. 1, 8. 358) τη 6] Οσθπι, αὖ τη] Γ ἔα, 51 415. ΔΗ ΙΓ 

᾿πἀυχουῖῦ ΤῸ 5. ΔΙῸ. 56. ΒΑ ΘΓΘ ἃ0 νοῦ μβαρθοηΐ. Μ θα 4] 
ϑϑομη θέν δι ποηάπηη ρογ  ἀ1οἰΓ, αποῃΐδι ᾿πθὰ α86 1106 ὲ [ἢ 
1πΠη]ΐατη αἰν] 1 ρούοδϑί, τϊγαύαν. αι0 6 Θδθμ τη ηβι ἃ ̓ἢΠη108 
Ρᾶγνἃ ΤηΘΠΒΙΓΔΙῚ ΡΌ886 ΠΟρΡΔΗΐΙΡ ἰαΐι8 οἱ [᾿Ϊηθὰ αἸδΘ ΟΠ Δ 15 
φαδάγαι! (εἴ τι τῷ ἐλαχίστῳ μὴ μετρεῖται «17}; 4ιὶ ν6ῖῸ 

ΘΏΔΙΙΙΒ. 6ϑ φΘΟΙμΙΘἰΠ18 6, 8 ΠΟΡῚ ΠΟ ΡΟ586 ἰη{6}}Π10 10, αὐ σοπη- 

1η111}}5. 510 αὐ! βᾳα6 τη δηβαγα. ϑ0!] 6 ηη6 ΒΟΟ ὀχϑιηρίαμῃι, ἀσύμ- 

μετρος ἡ διάμετρος, ργαθοίριιθ Ὁ] ἀὰ 60 ρίαν, 404 5ἰτη- 
Ρ᾽ΙοΙέου οὐ βιιδρίθ παίατα δύ ΠπηρΟ551016. (ΟἿ, 1᾽ 8. 1012α 33. 
Δ 7. 1017« 35. 12. 1019) 24. 29. 1024) 19. Ὁ 4. 1047 6. 
ΧΥ αἷς δ᾽ ΑΔ]. ρυ. 1 29. 41α 206. ΑΔ]. ροϑβέ. 1 2. 71 26. 
833. 89α 80. Τορ. 1 15. 100α 38. Ν1Π 13. 108α 11. ΙΧ 6. 
1684 40. 10. 171α 14. Ῥῆγβ. ΓΝ 12. 221α 24. 222α 4, Ἂς 
ἃη. ΠῚ 0. 43θα 31. εὐ Τεορηά. δά ἢ. 1. 

0884 14 χαϑάπερ τῶν ϑαυμάτων -- Ἰῦ αἰτίαν. 
ΑἸοχ. δὰ ἢ. 1. ρ. 16, 6 ϑαύματα ἰπίεγρτοίδίι τὰ ὑπὸ τῶν 
ϑαυματοποιῶν δειχνύμενα παίγνια, ἃ ἐξ αὐτῶν δοχεῖ καὶ 

αὐτομάτως κινεῖσϑαι. Ναυϊσαίΐδιη Βᾶπο [υ]586 νοῦ. ϑαῦμα 51- 

ΘὩΪ ΠοΔΙΙ ΟΠ. Ορέϊη6. οΟρπῃοβοῖίαν οχ ἰοο0 Ῥ]αίομϊοο 46 ΤΘρ. 
ὙΠ 514}, οἵ. ἈαΒηΚ. δά Τί. [οχ. Ρ] δαί. 5. ν. ϑαύματα. Οαρπι- 
Δαἀιποάιϊμπη, αἱ Ασϊβέοίο! 5, βρθοίδίου θβ δ βαλ τὴ. Θ᾽ ΠΔΙῚ δεμῖ- 

τδηΐαν 5] δογὰ 1118, 486 ΡΥΔΟΒ ΕΘ ΊΙΟΥ 65. ΠΠ115 ν] ΠΟΥ 85 

ΟΟΟΙΪ 5 τιον δηΐ, αὖ βαδρία βροηΐθ πον] νἱἀθδηίιν (ταὐτό- 

ματα τῶν )..), ᾿ἴΐα 5018. τηοίιι5. οὐ ἃ} 14 ο'ϑηϊιβ ΔἸ ΓΑ ΟΠ 6 

605 ᾿πηρ] θη, μὴ ΨΟΓΘ ᾿ἰἃ ΤῸ5 56 ἢάθογ ρμοβϑιί. ἢδηο ἴθι 
6556. ψουβθοτίιη βοηξθηξίδι ἴδοι! ἀρραγοῦ, 564 ἀαΐζίνιμ τοῖς 

-- τεϑεωρηχόσι πὸ το[ογοπάϊπη ριΐθ, τὸ αρία νοὶ το] γὰ- 
Ὀ1Π5 δχϑιβίδί. οπαοἱδ } ΘΟῺ ΓΟΤΠ ΔΓΙΟ ΘΟ Διη Πα 108, ΠΟ ΡΟΒΒΌΠῺ 

γδροτῖγο Ἀρίίββδιιμο ααϊάθιη. μᾶθο νοῦθὰ τοῖς μήπω τεῦ). τ. α. 
οἵ οἴῃ οΥΔιη δύ! οα ΘΠ ΠΟΙδί! [οτιηὰ οὐ οι ΒΘ ΘΕ σι ΟΥ- 
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ἀϊπο σοποϊηοηΐ, κὶ ροβύ πᾶσιν «106 ροβίία ἔπουϊπε: ϑαυμαστὸν 
γὰρ δοχεῖ πᾶσι τοῖς μήπω τεϑεωρηκχόσι τὴν αἰτίαν, εἴ τι τῷ 
ἐλαχίστῳ μὴ μετρεῖται, εαἱ ορροπδίαν ἀεοίηάς 419: οὐϑὲν γὰρ 
ἄν οὕτω ϑαυμάσειεν ἀνὴρ γεωμετρικός. 564. αασμη ποιὰ 
6 ΠΡΥΙΒ Τ]Β0Γ. ὨΘαῸ6. 6 ΘΟ] ηΐαΡΟ ΑἸΘΧδΠ αὶ αἰξουγο ααϊά- 

48: ΡΟϑβδβίπὶ δὶ σΟη Δ ἢ ἀδ1 ἤδη ΠΟΙ Θοΐ ΠῚ], συ ΘΓΘΟΥ ἃ- 
ἀδοῖιβ ἴῃ ἰγδΒΡ ΟΠ ΘΠ 58. ψ ΟΡ 15. νΟΥΒΑΡῚ, --τ ΑἸΐδιη ἱπέρυρτο- 
ἐδ η 4] νἱδηι ΘΟἢ νυ ΟΡ  ΘΓΕ5. ΠΟ ΟΒΒΙ5. Θβ; ἰ5 δηΐῃ τῶν ϑαυμά- 
τῶν ϑβοιπηρὶς ἃ νυ. ταὐτόματα, οἷ 50 πιο ]θοίο σευθοὸ ἐστι 
Ἰάδθμ 5 ϑὩ ΠἸοᾶΓ 6 οχἰβίμηδί δο: ϑαυμαστά ἐστι, χαϑάπερ ταὐ- 
τόματα ϑαυμαστά ἐστι τοῖς μήπω τεϑεωρηχόσι τ. αἰτ. 584 
ΥΘΓΘΟΡ τὖ πᾶθο ἸηςεΡΡρυίδίιο ἴουΥΪ ροβϑιέ; ααᾶθ δηΐπι αἰζογί 
οχομρία τῶν ἀναγχαίων ἐστί, τῶν ἀδυνάτων ἐστί εἴς., δὰ 
ΟἸημηἶὰ ΠΟΠΊΘἢ δαϊδοξνιιμι Πα θα πέ, ΠῸΠ ΠΟΙΠ6Π 5} πέδην 1; 

ἃ0 ῥγδϑίθυ θᾶ Ποιηθη ϑαῦμα, ααϊμ δββοί αξἰίαῖαμ δά 5 οηἱ- 

Ποαμα ργδθϑίοδίογαιη ἃν οἷα, νἰχ ργΟ θα }}}} 6 οϑὲ Αὐϊβέοίε- 

Ιθμὰ πϑαγρᾶββ δά ἀδηοίαβδηι ᾿Π0 40. Δα πηἸΓΑἐΟΠΘ μη ἢἰβ5 ᾿ρ515 
ΡΥΔΘΒΓ9115. Θχοϊίαξδϑῃη. 

988. 20 τίς μὲν οὖν ὁ τρόπος τῆς ἐπιστήμης τῆς 
ζητουμένης, εἴρηται. ϑαρίθοηξίδο. ἀπᾶ8 516 ποίϊο Ατίβίο- 

6165 νυ]οδίαβ 46 ἃ βϑοιίιβ ΟΡΙ ΟΠ 65 ἀθβουῖρβιε; βαρ θηξίδ8 

Δαΐοπ ΠΟΙΏΪΘ. ὉὈΕΡΓΙΠ τπΐ  ΘΓ5 6. 50 ΘΠ 8ηῚ γ 6] ΡΠ] Ο5ΟΡ Β δ, 

ἃΠ ΡΥ Ππδπι ΡΒ] ΟΞΟΡ δι βἰσηἰΠοαγο σοϊαουῖέ, ἰατο φαδαδβίνουῖ 
ΔΙ’. 18. Νὴ. σοφία απἰλδαχθ νἱ ἂριά Ατὶβίοίθ οι 16- 
ϑἰίαν, νας ἀ6 βοίθηία ν 6] ΡΒ] Οβορ α πῃΐνοιβα α΄ 1. θ81α 
21: ὡς χατὰ τὸ εἰδέναι μᾶλλον ἀχολουϑοῦσαν τὴν σοφίαν 

πᾶσιν. Γ᾿ 8. 1005) 1: ἔστι δὲ σοφία τις καὶ ἡ φυσική, ἀλλ᾽ 
οὐ πρώτη. Καὶ 4. 1061) 32: διὸ καὶ ταύτην (ἰπὲ. τὴν φυσι- 
κήν) χαὶ τὴν μαϑηματιχὴν μέρη τῆς σοφίας εἶναι ϑετέον: 

οοπέγα θυ πιδιη. ΡΒ ΟΡ πὶ γοοάθα]0 σοφίας 5] ηΙΠοατὶ ἀρ- 
Ρᾶγοῦ ἢὶβ5 ἰοοἰβ δ 1. 995) 12. 2. 996 9. Καὶ 1. 10ὅ9« 18---32. 
2. 1060α 10. 1 10. 1075 20, οἵ. ΕΠ. Νίο. ΝῚ 7, ὙΥαἷί δά 
ΑἸΔ]. ροβί. ρτόοθῃ). Αίᾳιθ ΒοΟ ἶρξβ0 οἀρίία δά ἀεπηϊοηάδιη 
σοφίαν ρΡ]αγα αἰἴξονί, ψὰὰθ ΠΟ δ ΡΥ Πηδ1) ΡῸ (ἰββί ματι ΡΒ1]Ὸ- 
ΒΟΡΒίδιη 8664 ΟἸΠΠΪΠΟ βοϊθπίϊαα δὰ πδίαγαιῃ ρου ηθηΐ, σνϑ] αι 
αυοά δα ἄϊοϊς δὰ ἀοοοπάϊμπ ἃρίδιη 6556 οἵ ργορίθν 86- 
τηοῦ ᾿ρβᾶμη απδοιὶ, ἃἰἴὰ ἰὰ σθημπβ. Αἰέδιπθη 8ὶ σοῃβίάφογανο- 
Υ18,. Βαρ᾽Θῃ δ) δ ὈΥΠΠΔΒ. ΤΟΙΙΠῚ Οϑιιδὰβ ΓΘίδουγὶ δὲ ἸΠΆΧΙΏ]6 

ὈΒΙ  Θ δα θιὴ οὐ ἀἰϊνίμδμ αἰοὶ, ργοθΆΌ116 νι ἀθ ίαν, τΠϊν ΘΟ β8 
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ἀἰδραίδι! ΟΠ π), ̓ ἰσοῦ σοι μλι 65. απ βάλη ΟΠ]ηΪΒ8. 5Βο᾽ Θη δ 6 Π0- 
(88. σοης ποδί, ρου Ππογο δά ρυϊ μηδ ΡΒ] ΟΡ ίαμη. Αἴας 14΄ 
σΟΙ στη δίαν οΟἸ]αίο 5 2. 9960ὺ 8 544ᾳ.: 101 δῃϊα, {αππὶ τηᾶ- 
Ὠϊ οβδίο 46 ρσίπια ρΒ]] Οβορ ΐα ἀἰββογαΐ, ᾿ρβίαβ μαΐτ5. ἀἰβραΐα- 
(ἰοπὶ5. ἔαοϊε τηθητοποιη: ἐχ μὲν οὖν τῶν πάλαι διωρισμένων, 

τίνα χρὴ καλεῖν τῶν ἐπιστημῶν σοφίαν, ἔχει λόγον ἑκάστην 
προσαγορεύειν. ἧ μὲν γὰρ ἀρχιχωτάτη καὶ ἡγεμονιχωτάτη 
κτλ. Οτὐοα δαΐθηι ΡΥ Πηδ8 1 ΡΠ ΟΒΟΡ δ) ΠΟΟ σαρ᾿ 6. ΠΟ [δ] 
σογεῖβ ἀοβουῖρϑς Πηΐραβ, πδα 1 1 οὐ Δ΄ 1, ποῃ ΡΟξβιμηιβ 
ΤΠ ΓΤ ; 1Π15 ΘΠ ΙΟΟΙ8 ὁχ β8πὰ ἰρϑβίιι8. βθπίθηξία θυ πδμι ΡΕ]- 

Ιοβορβίδιη ἀθβου δ, πο οαρίξα ἰδπέιμ ΘΟ ΡΟΙΪΈ, μα Πέτιμ οΧ 
ν] δ 15. ΠΟΙ ππὶ ΟΡΙΠΙΟὨ 15. ΘΟΠΠΡῚ ρούοβί, δχ ααΐθι5 δά- 
ἘΠῚ ΆΞ56. ἢπΠ 5. ἀἸβορ 86. ΠΟΘ 6 ΠῚ 58 {15 ν᾽ ΘΟ] έτΓ. 

9884 22 τὴν ζήτησιν χαὶτὴν ὅλην μέϑοδον. Υὸοςα. 
μέϑοδος ἀρὰ Ατιβίού οι ᾿δὔϊτ5. ραΐοί, ψαδιη 4πᾶ 5] 9 ΉΠΠοὰ- 

{ἰοπο ἴῃ ΠΟΘΙ ΟΓΠΙΠ ΒΘΙΠΠΟΠ ΟΠ ἰγϑη51. {Πβαρραίαγ 4αϊ θη 

μέϑοδος δὰ 5] ΠἸΟΔΠ8η) νἰδη ἃ6 ΓΔΕ ΟΠ ΘΠ αἰβριέαηα! νοὶ] 
᾿πααίΓο ηἢ] Αἢ. ρν. 1.31. 4θα 32, 260. ΠῚ1. ὅ8α 2. ἕητεῖν, εὑ- 

θεῖν, ἔχειν μέϑοδον Τορ. 1. 1θθ0α 18. 2. 1014. 29. ὃ. 102) 

86. ὑπὸ τὴν αὐτὴν μέϑοδον Τορ. 1 ὅ. 102α« 10, 37. ἰδία, 

οἰχεία, ἡτιςοῦν μέϑοδος Τορ. 1 6. 102) 39. ὙΠΙ| 12. 102) 8. 

Απ. ργι. {1 23. θδὺ 12 (εἴ. ὁδός Αῃ. ρτ. Π 1. ὅϑα 2. 1 27. 
43. 21. 258. 45α 21, 57. 830. 4θα 3. 31. 40ὺ 24, 39. Τορ. 
ΠῚ 2. 109) 1.4.). ὅδθρα νοῦὸ ος νόοσᾶθι!ο ΠΟ ἴοτιηὰ αἰβρα- 
(05, 5664. Ιρ8ὰἃ αἰδβραξαξιο νοὶ ἀἰἰβααΙ 51 Ε} 0. 5᾽ σΠΠἸοδίαγ, οἵ. 
«4! 3. 988) 4. 984« 28. Π] 1. 10760« 9. 9. 1086α 24. Ν᾽ 8. 
1091 20. Τορ. ΙΧ 11. 172} 8. 34. 184} 8 (εἴ. 1583) 13. 184) 7). 
ΝΗ ὃ. 1584 25. ΕΥ δὰ «αϊάοιῃ νἱ μος ἴοοο τιϑιγρδύιμι 6586 
νου. μέϑοδος, νοὶ οχ δάἠάϊξο ποιηϊπο ζήτησις 60} }Π|085. 1)6- 

ἰσιθ μέϑοδος ρουηάς ἂς πραγματεία Ἰῃίογάπιη ἀἸ5ορ ἢ] δι 
αιδη δι) 5 9} Ποδΐ, νἱὰ 86 τέο μα ἐγδαϊέαπι, Τρ. 1 2. 101) 3. 

- Οἱ. ἀκ ἀϑὰ νος. μέϑοδος Ζ6}} δά ΕΠι. ΝΙο. ρ. 8. αἱ 
δὰ Απ. ροβί. 1 1. 7141. Ηδυάογ κὐτθ. 1) γβίθ απο’ είς. 1 1. 

Ρ- 216 ποί. 

ΘΆΑΡ,ΗἪΗ:. 

(φῥιιαΐιιολ" 6556 σαιϊιδανλ μην ρῥΥὲποίρεν ΦΘΉΘΥα εἰ οϑί εἴ6- 

πιοτδίναἴην ἵν ΤΡ ψδὶοὶδ. ἑΐα δοπεργτοῦαΐιν ἀϑέθνπην ρὲ οδο- 

ρΡήοναηι αἰοίονἐέαίο, φιὶ νεἰϊηι μ᾽ αϑίογθα φθηιιδ ροίιιοτηηΐ 
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Ῥϑρογν 983α 24 ---πἰὐθ. «πη φιιὶδδίηυὶ δηΐων ρἠι]οδορίιδ πον 

Ῥοϑιιογενΐ αἴξαηι δὲ παΐον ἑαΐθηι τϑυιθι σατιϑαηι. δῖθ ἀημαηι, 

δἷυο αδροιι, δὲν αἰΐα σονρονα βὲηιρ οϊδοίθια "0 --- θ84α 16, 

ρΡοσίοα ἔροα νονἱέαία ἀπ οί πιαίονρλαο πααϊαονινε σατδίηιν ἠϊο- 

υϑηαϊὶ, ργαθίον'" 605 φιὶ ἐπιρεοΐίαπι 6556 ΘΉΝΉΘῊΝ 16)" 7) τ} 0 6"- 

αἰίαίοηι δὲ δὲ ρμονδιαδοριν α 10 ---ὐ8., μι Απασαβοναδ ρνὶ- 

ηνι5 Θαάδηι γονὴν παΐρα αμοίμβ (ον αμην ροηποηάατι 6556 

φαιϊιδανι ἐπέοϊϊοιϊί, δα φα φιαϊφιϊα 6556} δονπὲ ἐπ οπιπὶ γ6- 

γον παίρα γϑροίθν θέαν". ἢδ66 ἰαῃιθῃ δα δοὶμηἱξ α σαϊιδα 

πιοίνσο ὑ8 --- 22, 

9883. 34 ἐπεὶ δὲ φανερὸν --- δ περὶ τῆς ἀληϑ' εἰας. 
(ὐδυβαγαμι ΡΥ ΠΟΙ ΡΩΙ Δ ΓΘ ἢ 8:1 6586. ΟΡ ΟΠ ΘΠ, {πὰ [ῃ ΤῸ 
ΡΥ δὴ}. ΡΠ] ΟΒΟΡ δ νΟΥΒΔΡῚ βαρ γα ἀοοι, ἴδ πὶ ΘΟΠΠΓμΙδΐ ΟΧ 
ἰρϑὰ βεϊθηϊίδο παΐαγα: τότε γὰρ εἰδέναι φαμὲν ἕχαστον (φποά 

νοοαβθαπ Θ᾽ΘΠΘΓΪ8. ΠΘΌΓ 5. 6586, ΠΟῚ 1850 Έ]1η1, τ ἸηΐογρΓ6- 

[αίτι5. δϑύ ϑοῃυνοίογι8, ἀρρᾶτγοῦ οχ [0015 ἃ ἀβου!ρύβ δά 2. 982) 3), 

ὅταν τὴν πρώτην αἰτίαν οἰώμεϑα γνωρίζειν. ἘΠῚ ῥΥΠ δ ΠῚ 
4αϊοιη οδιβαιη, τῇ» πρώτην αἰτίαν, πο ἀεὶ Θ8πὶ, 486 ΤΟΙ 
οἴ δείαθ ρτοχίμηα οϑὺ (τὰ ἐγγύτατα αἴτια ΠῚ 4. 1044 2), ἰά 
πο ΡῈΡ πβϑιμὴ νοοαθ}} πρῶτος νἱάδίαν Πσοτ (οἵ, Δ΄ 4. 

Ἰ01ῦα 7: ἥ τὸ πρώτη ὕλη, καὶ αὕτη διχῶς, ἢ ἡ πρὸς αὐτὸ 
πρώτη ἢ ἡ ὅλως πρώτη), σϑγαμη ρΡοΐϊ8. ὁπ, {πᾶ ΠΟ 8]1- 

πη ἀθ βαβρθηβα βοα βυδρία πϑίθτα οδιιβὰ οϑύ (οἵ. 17 2. 1003 
16: τοῦ πρώτου --- καὶ ἐξ οὗ τὰ ἄλλα ἤρτηται. Ζ 6. 1031) 
12: χαϑ' αὑτὰ χαὶ πρῶτα. 1032α ὅ᾽ 8].}, εὖ σοηδοῃίδη 11} 
ν᾽ ἀθ έν. σΟΉ ΘΓ Θ ΠΕ ΑἩ. ροβί. 1 24. 85) 28 564. οὐ δὸ8 10ὁ- 

608, 405 ΔΒ Πα] 46 οαάθιι τὸ δὰ 2, θδῶν 3, εὖ ὁχ ποὺ 'ρ80 
Ιοοο εορποβοὶ ροίοβϑί. Εἰβάθιῃ δηΐμ σα 888 δηΐοα αἰχὶ' τὰ ἐξ 

ἀρχῆς αἴτια, ἀεἴ! 65. ΠΟΘ ΟΠ σδιιβ86. ΡῸΡ ΠΟΙ ΟΠΘΙΩ ΡΤ] η- 
ΕἸΡΙΪ 18, αὐ ρυππὰ οὐ Ἀρβοϊαία σαιιβᾶ δ᾽ ο ἢ] οοίαν. ((ΟΟΉΓΟΥΤῚ 

Ροίοβί εἴπῃ πὰς [οτιμαΐα τὰ ἐξ ἀρχῆς αἴτια, πο 5δερίββιπηο 

Αὐ]βίοίο 5. αἴτιον οὐ ἀρχή ῬγῸ 5 ΠΟηΎ ΠΝ 5. σΟὨΪΠΘἿ, οἵ. 2. 
9862) 9. ὅ. 986 33. 8. 959) 23. 990. 2. Ρ ἃ. 999. 18. ΓῚ. 

1003 20. 2. 1003) 18 ἃ].) 
Οὐδύιογ σδιιΒα ἢ ΘΦΌΠΟΓα ΑὙϊβίοίθ! οὰ ποίαμι οδί αἰδβέίη- 

Θιογο, ἀρ] σαθαπθ 46 τούτη πδίθγα οἵ σοηθγ αὐ 6. ἈΡ ΘΠ τ 

δύ, οἵ. οχ ΜΙοίαρ ἢ γϑιοῖὶβ Β' 2. 990 ὅ 5464ᾳ. Δ΄ 2. Η' 4. 10444Ἁ 
39 844. οὐ ἃά ,“4) 4, οχ ῬΠ γβιοῖβ ργαθοίραο ΡΠ γ5. ΠῚ 8. 7. ἀς 
ΘΌΠΟΙ. δὴ. 1. ΚΝ 1. α ἸιορίοἰΒ Αη. ροϑί. Π 1]. ὕῦροτγῖιβ 
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ἄδ ᾿'ᾶο σδιιβγιι αἰβΕ πού Οη6. οὐ 4 μη 40 «αδίιοιν πᾶ 6ο οδι- 
ΒΔΓ ΘΘΠΘΓα δα ἐτα τονοσθηΐαν αἀἰβραίαν να ἈΠέον 650}. 
4. ῬὨΠ. ΠΙ γν. 159 58ᾳᾳ. Ζ6]) ον ΡΙΗ]. ἃ. αν. ΠῚ ρΡ. 409 544. 
αἰ δά Αἢ. ροϑβί. Π 11. 94« 20. ΕΟτΟΒ διμιη ον Ν᾽ ΘΔ η 4]. 

(ον βθαϊιβίθῃ Δ οιβ. ἀθαίβομον ΡΒ] ΟΙορ θη. 1844. Ρ. 84 ---89. 
Αο Ρυπησι «αὶ θη βιι δίδηθ μι οὐ ΠΟ ΟΠ οι 80 5(δ Ε8- 

ἴθ (οἵ. δὰ Ζ 4 844.) ΡῥγΙΠΟΙρΡΙΟΥ ἢ ἰἢ ὨΙΠΠΘΓῸ 6586. δ} 6ῃ- 

ἄδιη. ἴη46 ἀρραγοῦ: ἀγάγεται γὰρ τὸ διὰ τί εἰς τὸν λόγον 
ἔσχατον «28, 1. 6. 51 4|5. “δ 6 5ιν οΥ, οαν Δἰ’αα1ἃ Π0ο 510 ν8] 
1Πι| 4, φασαμ πα] ἃ ΡΟβδὲηῦ ΓΟΒΡΟ Δ 6Υ], ΡΟβίγθο διηθη, ἔσχα- 

τον, ἁἰογοημ ἦα οδῦ θὰ ἡοίϊο, 486. ᾿ρβϑιη Τὶ Ὠδίθγαη) ΘΧριῖ- 

γτηδύ (νογηδοι! 6 ̓π οργθίου δ: θην α5 Ἰ αγιηι τοἷν αὶ «εἰοίκε 

απ ἀοη Κβοον } ἀον ϑασίνο πιο οὔιιν 1). ἸΝπίγαπι ἔσχα- 

τον οαπὰ ΑΙΟΧα ΤῸ Γοίθγμάτ 6556 δά νουθτ ἀνάγεται, τι60 
οὐ ΠΘηρΒίθηθοΓοο δά τὸν λόγον, σομνιπδίαν 6011. ῬΕ ν8. 
17. 1984 16: εἰς τὸ τί ἐστιν ἀνάγεται τὸ διὰ. τί ἔσχατον 
ἐν τοῖς ἀκινήτοις, οἷον ἐν τοῖς μαϑήμασιν" εἰς ὁρισμὸν 
γὰρ τοῦ εὐϑέος ἢ συμμέτρου ἢ ἄλλου τινὸς ἀνάγεται ἔσχα- 
τον. ἴδηι γθ1Ὸ {110 ἴῃ ᾿πν ΘΒ ὍΠ60 ροϑβίγθιηο ἀν θηΐμηι5, 14 

βαδρίθ δύνα θυ μα) 68, Αἰοχ. Ρ. 18, 2, δίᾳφῃᾳε μος, ργο- 

Ῥίον. ψιοα ἰδιηαιδμη ῬΥΪμητ) (διὰ τί πρῶτον ) ἀπ 6} 11) 6 ὲ γ68 
Θὰ δϑύ, αᾶ86 δϑί, 00 ψΟΙῸ ΡΓῸ οδιιβδὰἃ 80 Ρυ]ΠΟΙρΡῖο οϑί Βᾶ- 
θοπάμσιη. Ἐοἰογθηάιμη 6856. πρῶτον δὰ τί ποᾷᾷαθ δὰ αἴτιον 
χαὶ ἀρχή, αἴ 510 «ρτορίοι: σαϊά ἰδιηφαδιη ΡΥ πα,» εἰσαεὶ 
Ρδ.]1ο τηἴτὰ ᾿ϑοϊίιν ἐξ οὗ ποώτου 08, οἴ. 4 3. 1014« 26, οχ 60 
οορποϑβεοϊξιιν, αα0α ΡΥΪΠΟΙρΡῚΪ παίιγα σΟηϊ ΠοὐΪ8 νΟοα 1115. αὖς- 
τιον χαὶ ἀρχή 5815. οδύ ἀθἤηϊία, δά διὰ τί δαίθι, βαρουϊοτὰ 
56οιίϊ, ΓΟ αΕΙ 115. Δ οἱ απ! ἀρίαμα, τ 46 ΠΟ ΡΓΟχηδτη ααδηι- 
486. οαθβᾶ8. ἀδηοίδε  ηθ 41εἰ ἃρραγοαΐ, 564. οδι αθδὸ ἴῃν6- 

ΒΕΠ6 ἈΠ] αἰ ἃ, ᾿Ύ μη 510 5118 ᾿ρ811|85 ἡδίπγα, οἷ. Αἢ. ρμοϑί. 1 24. 

Βδὺ 82: χαὶ οὕτως ἰόντες ὅταν μηκέτι δι’ ἄλλο μηδ᾽ ἄλλου 

ἕνεχα, διὰ τοῦτο ὡς τέλος φαμὲν ἐλϑεῖν καὶ εἶναι καὶ γί- 

ψεσϑαι, χαὶ τότε εἰδέναι μάλιστα διὰ τί ἡλϑεν. ΑἸ όσιηι 

Οδιιδαθ. ΘΌΠΙ5. 4π||πὶ 6586. αἰεὶ τὴν ὕλην χαὶ τὸ ὑποχείμε- 

γον «29, ῃοίΐο τοῦ ὑποχειμένου, 4ὰ6 ]αὔϊι5. ραίοί, οἴ. Π 4. 

10444« 9 εἰ δά 4] 2. 982α 23, ἀοἰϊηῖαν ἃρροβίζα πιαίθυϊὰθ 
ποίϊομο. Τονίο ἀοίηἊο σοπθεῖ, πος ἐδγηϊίαιν ἴῃ σδιιβἃ τη0" 8 ΠΩ 

Ξ ᾿ τ ΕΒ παν τα 
{τἴς6, φαδυύι τὸ οὗ ἕνεχα ορροβίζιιπι 6556 ἀἰοῖξ, τὴν ἀντι- 

χειμένη)ν ταύτη «81, φιοηίδην τἰὖ αἰίογα δα ΟΥΡΊΠΘΩ γοϑρίοἱί 
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ΘΘΠΟΓΡΔΠΩ͂Ι, ᾿ὰ ΔΙέοτα ργοβρίοῖς ἤπθιη. (ΟΠ πο, δαθ σατι- 
56 ἤΠηδ]Π 15 ποπιθὴ τὸ οὗ ἕνεχα οὐτπὶ ποιμΐπα ὈΟΠΪ χαὶ τάἀγα- 
ϑόν (εἴ. οαάδιη σοηϊαποία 2. 982) 9. Ρ'ὶ 2. 990« 24. }12. 4. 2. 

1013ὺ 25. Καὶ 1. 10ῦ9α 85. 8].}, «υΐϊα πίταααθ ποίϊο, 81 δδ}η 
Ρ6Ὶ 86 δὲ ρίομηα δβοϊιίδαιθ υἱ σθρογῖβ, ἰάθαιν Ατσὶβίοίο!! 58|- 
Θηϊ ποδί. ϑαιϊηιητβ ΘΗ {Ἰηϊ8, 410 Ομηΐα ἰδηάιιηΐ, δϑύ ἰρϑιίπῃη 

Βομῖπι, δὲ ν᾽ οϊββιηθ θΟπαι ἰΐα ἰδηΐαμη ἀοἤπηϊξ, αὖ {Ππ| (ατη- 

4αδη δα αἰεἰμηιη ΠΏ 6 βρθοίαγα οἠηηΐὰ αἰοαί. ΟἿ, Επ᾿. ΝΙο. 
1. ΠῚ 6. --- Οαδίπον ἰρτέαν αι 5β᾽ηΐ (ἐπεὶ δέ «24 οδι- 

ΒΔΓ ΘΘΠΘΓα, 64 ἃ ΠῚ 41 ἃ 1 5815 δύ 46 115 αἰβραίζαίαιη {τε- 

ϑεώρηται μὲν οὖν α«33}) ἴῃ ΡΒγδβίοῖβ, Ρῃγ8. ΠΠ 3. 7, δάβι- 
θδηάα ἐδιθη βιηΐ Βαρ θυ οσι ΡΒ] ΟΒΟΡΠούη μ᾿] δοϊα. Ηδηο 
6556. ΠΠΙΥΘΙΒΙ Θηπηοίδέϊ σοη γι δέΙ ΟΠ 6, Π6ς τοοίο ΒΚ Κουμ 

δηία τεϑεώρηται μὲν οὖν ΡΙ6πε ἀἰϊδεϊηχίββο, ἀοιηοηβίγανὶ ΟΠ. 
δα δῖοι. Ρ. 834. εἴ. ΟΡ5. δὰ δίογαϊ!. ρ. 12---16. δὲ 101 δὖ- 
{||} Θχθμηρ᾽ἃ, ΘΟΓΙ ΠΕΠΊΘΤΙ5. οχ Ατἰβίοίθ 6 τπα]ίο ροίοϑβέ διι- 

ΘΟΙΙ, Π6Ὸ ΤὩΔΡΏΟΡΘΓΟ αἰϊδέαί ἤδοο σΟΠΓΟΥμΔΕ10. ἃ|0 οἃ [Οτιηὰ 

ῬδυΘἀονιπι δ !ηάσιπῃ, 46. 4πὰ ὀχροϑβυϊ ΝΈΟΙ οἢ. [αΐ. δ61- 
ΒΕ Κ ὃ. 116. 

983)}1 τοὺς πρότερον --- 3 ἀληϑείας. ϑαΡρΘΡΙΟΓΟΒ 
ΡΒΠΟΒΟΡΙΟ5 φαοά ἀϊοϊε νϑηΐββο εἰς ἐπίσχειμιν τῶν ὄντων οἵ 
ΡΒΠοΞορμδίοβ 6556 περὶ τῆς ἀληϑείας, Ἰάθιπι ἴον ο τπιίγίβαπα 
ΨΘΓΡΙ5. βΙθ ΠΠοαί. Ὑ ΟΥΙδε18. ΘηΪη] απ δὰ δ. ἰθχ, πὖ αδ6 
Βηΐξ, Θἃ 6556, 4868 ΠΟ 8ηΐ, Θἃ ΠΟ 6556 ΘΟ ΒΘ ΗΓΕΓ, ΔΥΥ 

1011α4 25, πο τα]έϊι αἰ [ΘΓ πέλται δηέϊα σοη θη ρ]αΓῚ 8}1- 

αθι (εἴ, 1 1) δὴ 46 νογιίαξα ρ ἢ] Οβορ δ (εἴ. α 1. 993) 20) 

(1688. --- ΘΌΡ ΘΓ Ομ δπέθηι ΡΠ ΟϑορΒοτιπι μ᾽ οϊία απ 586- 
Ρἰββίπηθ γοίογαί Αὐιβέοίθ᾽ 65, πυμη π8Π| 5:0} 1ΟἸ ον ΒΙΒίΟΥΙοἱ ρᾶτ- 

65 ἃϑοὶί, 564 αὈ] 16 ΔΙ ΓΟΛ ἢ βοπίθηξίβ. δ βαδπ) ᾿ρ 81:5 ἀΟοΙ- 

Π8ΠῚ σοηΐογί, αὖ δουπὶ ἀπ]. Οη 115. «τ 516 φαδογοηάιμη 
ἀοσθδιμαν, ᾽ 1 ἰηϊξ., ν 6] 4π86 τηᾶ]6 1} ἐθηβαθγιηΐ, δυ!θιπμ8, 

4086 θ6η6, ταύ ηθϑχητβ, εἴ, 7711. 1076α 12 544. α 1. 993) 12 
5464. 46 οοοΐο 1 10. 279) ὅ --- 12. ἀδ δη. 1 2. 403 21 --- 24. 
Ετ Ποὺ ᾳαάθῃ ἰοοο ϑιρουοτγιαι ΡΒ] ΟΒορ μον δαποίουγι δία 
σοΟμἤγμαΐ ἡπἰ πῃ ἃ 56 ῬΓΔΘίΘΓ 5511 6556. ΟΔΙΙΒΩΓΊΙΠ ΘΓΘΏΙΙ8, 

ΒιμΠΠον δὸ .ΧΖ 10. 107ὅα 29 --- Ἰ070α 4 οχροβίίδμι 46 αἰν!ηὰ 
τηθηΐθ ἀοείγί πᾶ: 60 σοΟΙηρΓοθδί, πο ἰδ Βα ρθυϊ σαι ΡΒ110- 

ΒΟΡΒοσι ἀμ θἠξαίί ΟΠ 65. ΟΠ] 65 ΒΟ νδηέαΓ. 

988) 6 τῶν δὴ πρώτων --- -1Β8 ἐκείνης. πέδαι β8ι- 
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τ Γι π] ΡΒ]οβορβοτιιη (τῶν πρώτων φ. οἷ. δά 2. 982) 11) 
Ρ] ναι θὰ πῃΐοο ρεϊποῖρία ροϑβαογιιηΐ, αι. 81 ἀΐνογβα ἀϊ- 
ΒΕΠὨΧΟΡΙδ ΤΙ ΠΟΙρΡΙ Οὐτιπὶ ΘΌΠΟΓα, δ ρΘηι5. ππδίουῖδ τοίη 
ογταηΐ, τὰς ἐν ὕλης εἴδει ὑ. 0. ]Π 5. ποο νἹἀθέίαγ αἰχίββ8 

Αὐἰβίοξο!θβ, 4αδμ 51 ἀἰχίββοι: τὴν ὕλην μόνην φήϑησαν ἀρ- 

χὴν εἶναι πάντων. (γιιαθ. οηἶμι ρυϊμοίρία νϑέογοβ ροϑαθγαηΐ 
ΡΒΠ]ΠΟΒΟΡΙΙ, τπᾶχίηο [οηΪοὶ, θὰ τηδίουϊδο, 4αά] οι Ατἰ βίο 68 

βέαξαϊς, σομηράγανῖ ααϊάθιι. ροβδιῃΐ ᾿α, αὐ δά ἀμ ΟδυιΒΆΤΊΠ 
ϑθηι5. ν᾽ ἀθαηίαν τίν 6856, ΠΘῸ ἔδιμ θη. ἴρ88}}) τ ἰονιηΐ 
Ατιβϑίοίθ! οδπὶ τηδύθυϊαθ. ποίϊομοιη. Ατιβίοίο!ϊ οὶ τηδίου ἃ 

᾿ηθγὰ δδί ροίθηϊίια ϑοπογα αι, δύναμις τοῦ γίγνεσθαι, πϑαᾳᾷθ 
11 ΡῈ 868. βρθοῖίθ δἃιύ ἴουμια ργδθαϊία (εἴ. δά Ζ ὃ. 1θ029α 
10 544.) δα «υδι! θοῦ [Ογμηδιη ΔΟΟΙρΙ 6 ἀδπὶ ΡΑΓΙΓΟΓ οϑέ 140- 
Ὠρᾶ, 4.86 ἴοτιμᾶ 51 Δοοθββου δά Ἰηδύθυϊδι, βμηρ]οχ θᾶ δϑί 

ϑεμῃογαίίο, ἁπλῆ γένεσις. Ν δἔογιιμη ἃπέθηι ΡΒ] Οβορβογμι, 4] 

μΐο γϑοθηβοηΐαν, ΡΥ ΠοΙρία τηδίθυια Πα ἴδ οονία ἃ] Ιᾳ ἃ 48}1- 

ἰαία ἀοἤηϊία βἰαύιαπηίαν. ((ὑἵ. (6 οϑη. {Π 1, ργδθοῖρα 92θα 

88: πρῶτον μὲν τὸ δυνάμει σῶμα αἰσϑητὸν ἀρχή, δεύτερον 
δ᾽ αἱ ἐναντιώσεις, λέγω δ᾽ οἷον ϑερμότης καὶ ψυχούτης, τρί- 

τον δ᾽ ἤδη πῦρ χαὶ ὕδωρ καὶ τὰ τοιαῦτα.) Ιίαχπο ἀπ ἴῃ 

Α]1ὰ5. Του [ΟΥΠη88 ἰγδηβοιηΐ, φαΘηϊδιη ΠΟῚ ᾿ηπππηδ ἔπτη ᾿τὶ- 

τσ πα! αΐοπι ἀλη δι, 5684 Ἰῃΐορτὰ δι βίαηία δἰ οὕ! 0 685 

Δἰτογαιῃ δἰέογα σοι αηΐ, Θὰ ΠΟῚ δϑὲ ΒΡ 6χ σϑηθγδίϊο, 56 ἀ 

αἰτογαῦϊο, ἀλλοίωσις, φιδιη ποίη 40 ἀἸβεϊηριιαῦ ἃ Θ᾽ ΘΠ ΓΟ η8 

Ροτβρίοας ὀχροιϊ Αὐβίοίθ! εβ 46 ϑθη. 1 4, ἴθηάε νϑίϑυϑϑβ ρ}}- 
Ιοβορθοβ βι]αύδιη. 6 Πδύυ ἃ ΤΘΙΊΠ Θ᾽ ΘΠΘΓΔΕΙΟΠ ΘΠ Ἰπᾶ5858 αἰ- 

εἷς ἴῃ αἰδψογαμθηι, οἷ. ΡΠ γ 5. 1 4, 1874 30: χαὶ τὸ γίνεσϑαι 
τοιόνδε χαϑέστηχεν ἀλλοιοῦσϑαι χτλ. 1.8. 1[91« 27: χαὶ φα- 

σὶν οὔτε γίνεσϑαι τῶν ὄντων οὐδὲν οὔτε φϑείρεσϑαι κτλ. --- 

ν}13.ὄ 16 Σ Σωχράτην, πτϑιίδέπ Αὐὶ βίο]! Θχθιηρίαιι δα 51- 

Θη ΠοαΠἀδπ| ΓΟ Π8 ΠῚ Ψ ΘΙ Θχβίβεθηΐθι, οἵ. “Ζ1 8. 10744 80. 

Απ. ρυ. 1 27. 484 85. Τορ. ΝὟΤΙ 160 27. ΙΧ ὅ. 1600) 28 ἃ]. 

9883) 20 ἀλλὰ Θαλῆς μὲν --- 2] τοῖς ὑγροῖς. Α ὙΒδὰ- 

Ιοῖο αἱ τορϑίπῃ! ρἢ]!ΠΟϑορ δα στᾶθοδα οὐϊοίηοιῃ, νυ ο! {1 ΤΘο- 

Ρμγαβίαβ. ϑμηρ]. δά ῬΊμγ5. 6, [δοῖπηῦ 111 «αϊάοιι νοΐ, 4υὺ- 

εἰδῶ ΤΑ] 65. ΡΥ 8. 60 [αἰ] σι ἰῃν ΟΙ πΟΓ 8. ΒΘ η θη δ: 

ὁαᾶιῃ ἰοχις (οἱ μυϑιχῶς σοφιζόμενοι Β 4. 100θ0α 18) πρϑαϊιθ 

παμβοῦϊέ [185 Ρ] δ οῖ 15. Ρ]]ΠΟβορ οἶδ (οἱ μεμιγμένον Ν 4. 

1091. 8), 5264 λοι μη {85 (οἱ δι᾿ ἀποδείξεως λέγοντες Β 4.1.1.) 
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βθη θη  ϊδ) διῶ νἱ ἀθέμν σΟμΡΓΟθαΓΘ σ᾿ 886. Οὐ διηηδιη 
Βοος ἴρ80 Αὐιβέοίθβ Ιεθ, φασι ααϊάριη Τα] 68 ἀϊοϊίαν ὁ τῆς 
τοιαύτης ἀρχηγὸς φιλοσοφίας, ποὴ νἱάοιμαν ἰΐα Ρ0558 αἱ, αὐ 

οἔϊα) ἃ Αὐιβέοίθ! α πῖν οῦβο θυ ποίροιι ΡΒ] οβορμίαθ ΤΑ] 6- 
61) 5ΙΘΏΠΙΟΑΓΙ Ραΐθηιαβ; αἸοἰίαΓ. ρμοίϊα8. ἀπχ ἃ ῬΎΪΠΟΘΡ5 6586 

τῆς τοιαύτης φιλοσοφίας Ἀ. 6. οἰτι5. φιιαΘδβέ!0 18. οὗ ᾿ην ϑϑέϊ- 
ΘΔΓΟΏΪΒ, αἰιἃ μηδέ ἃ 1 ΡΥ ΠΟΙ ρΙὰ φαδογοηάα οἵ δὰ ΡΓῸ ρυ]η- 

ΟΡ 15. Ομ πα} ΤΘυῖπ ἢ Θη8 6556. ΡΥΠΏΌΠΠῚ βέαϊαογαηΐ, Ε- 
ΘΠΪΗ ΠΟΘ φιλοσοφία, υὖ ο5ὲ τϑρϑεϊξιμη ἃ βέπ!ο βαρ θη- 

(186, απ. ΟΙΏΪΠ0 ΦΕΔΙ 6 ὲ β θη Ποοί νου Γδε8 ᾿μἀδρδέϊο- 

6 σὰ ἃο τίη 6. ἰηβιϊπΐαι, ΠΟ 0640. 46 πηϊνογβὰ ΡΒ Ϊ- 

Ιοβορ δ, 5664] οἰϊδιη) 46 β' ῃο᾿ 18. οἷὰβ [οοἷβ ἃς ρδγεθιι5. τιβαγ- 

Ρδίων νϑὶ 46 νδιυῖ]δ ῬΠ]ΠΟϑορμογαιη Ρ]δοΙἰ8. ΟἿ. φιλοσοφία 
ἘΠΊ  ΟΓΞΔ] ᾿Πν ΘβΕ Θ᾽ Δ 018. ΒΘ ΠἸΟΔΟη6. “6 8. 1074 11: ἐχά- 
στης τέχνης χαὶ φιλοσοφίας. Ῥἢγ5. 1 2. 8ὅα 20: ἔχει γὰρ 

φιλοσοφίαν ἡ σχέψις ς0}}. ΔΙοί. Δ' 2. 1089α 24: ἔχει ἐπίστα- 

σιν. Ἰ)οϊμ6΄ ἀ6 βἰῃρὶ 5 ἀοοίγηδα ρδγ 5 ΠΏ. Ν.Ὶ 4. 1096 
81: ἄλλης ἂν εἴη φιλοσοφίας οἰκειότερον. ᾽ 1. 102θα 18: 
τρεῖς φιλοσοφίαι. )δηϊᾳαθ. ἐδ ψγ} 5. ΡΒΠΟβορβοόσαιη μἰδοῖ- 
εἰ «41 6. 987α 29. 31: αὲ εἰρημέναι φιλοσοφίαι, ἡ τῶν ᾽Ϊτα- 

λιχῶν φιλοσοφία. ΕἿ. ΝΥ αἷς δὰ Αη. ροϑβέ. {| 18. 96) 15. --- 
Ατραμη ἐδ ΟΠ 6 απΐθπι, 48 ἀποίιβ. ἜΒ8]65 δαπδπὶ ΒΑΡ ΟΡ 

ΡΓΟῸ ΡῬΡΙΠΟΙΡΙΟ ΟἸμηΐαμ ΓΙ, μα. 181] (6 δὰ {{{6 }}5 τηδῃ- 
ἀδίιι ἃ Τ α]οίθ δχϑείογιί, 9844 1, ΑἸοχ. ρ. 21, 14, αἰνιμανι 

Ροΐϊι8. ἃ Ατιβίοίθ! α 4αδι ΡΓῸ σουίο ὑϑΐθυυὶ οχ ᾿ρ818. ν θυ }8 
ἀρρᾶγοέ λαβὼν ἴσως τὴν ὑπόληψιν χτλ. ὑ22, εἴ. ἀδ εοε]. 
ἢ 13. 294« 29, ἀε δη. 1 ὅ. 411ωα 8. ῬοΙΠ. 1 12. 12ὅ9α 18. 
Κιυίβεμς Ἐογβοβαηρθη 1 Ρ. 86 ποί. --- 6: διὰ τὸ πάντων τὰ 
σπέρματα τὴν φύσιν ὑγρὰν ἔχειν. ΟἿ, 46 ἀη.1 2. 405) 8: 
πεισϑῆναι δ᾽ ἐοίχασιν ἐχ τῆς γονῆς, ὅτι πάντων ὑγρά. 1)6 

μὰ 5᾽ρ: ΠΟ δΈοπΘ ποι ἱηἷβ φύσις εἴ. δά 4 4. 0140 35. 
989) 27 εἰσὶ δέ τινες --- 984« 8 αἰτίας. ΑΒΕαυΐ58ι- 

1108 ΡοΟοΐαβ (4805 4φιοά ϑεολογῆσαι ἀἰοῖξ εἴ, δά αὶ 4. εθθθα 9) 
βιαηξ 41 σΟΠΒΘηΐΓΟ ρΡαΐθηξ οὐὰη ἘΠαϊθέθ ἀθ δη8. ΤΟΙ. 
ΟὨΙΠἑπ ὈΥΙΏΟΙΡΙΟ, βίαιοι. Οοθδηπμ οὐ Το γ Θ᾽ πογδίϊο- 
ηἶβ Ροϑαδυπηΐ ραγθηΐθβ. Ηοιπογαῃ απ θη τ βρίοὶ 18. σϑὺ- 
θ15 ρογίμι οϑβέ, οἵ. 1]. ΧΙ 201, 246, ψιο5. οοβάθιη νϑῦϑι8 

ΡΙαίο δά νοῦ αἀ διιροηάδιη Ἠογδο  ΐθαθ ἀοοίτ πα ἀποίουα- 
οι), Τποδοί. Ρ. 180 ἀ. 152 6. 160 ἀ; 564 4ιο5 ργδοίον Ἠθιμο- 
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ΤΠ οορ αν οὐ Αὐϊδίοίο 5. ἀπ πη οϑί. 51 “115. ΘΟ ΠΟΥ 
ῬΙαί. (γαίυ]. Ρ. 402}: ὥσπερ αὖ Ὅμηρος ᾿Οχεανόν τε ϑεῶν 
γένεσίν φησι καὶ μητέρα Τηϑύν" οἴμαι δὲ καὶ ᾿Πσίοδος" 
λέγδι δέ που καὶ ᾿Ορφεύς, ὅτι 

᾿Ωχεανὸς πρῶτος καλλίρροος ἦρξε γάμοιο, 

ὃς ῥα κασιγνήτην ὁμομήτορα Τηϑὺν ὄπυιε, 

46 Οτρῖιθο εὐ δϑιοάο οορ ίανὶ ρυο θα} 16 ν᾽ σΟὨΙ οἱ ού, Οαδηη- 
4αδη αἰσιιηαα ο ἀγα 01 ΟΟχίτιμη οδί. ὟΝ ουβαβ οηΐμ ΟΥ- 
ῬΒΙοΙ, απο85 Ρ]αίο αἰΐογί, ἤθη δα ᾿ἰρϑίιπη Θ᾽ ΘΠΘΓΔΙΟ ἢ. ΡΥΪΠοἱ- 
ΡῬίιιη ρον ηθηΐ, 56 6 τπηράϊα οἷι8 ΓΠΘΟΡΌΠΪἃ ϑπηΐ ροίμ1, οἴ, 
Το Ρ 6. Κ Αρ]δορῆ. Ρ. ὅ08. Βυδηα 15 (θβοι, 1. ρΡ. 62; αἰδαιμθι 
4αππ νᾶ γα ἀουθηίαν ΟΥρΡμοα (6 ΟΥΘΊΠ6 “τη ηἋ] μ]δοῖϊία, 

ΠΟῸῊ 4“ οἴπογο, 411] ἀ4αδιη ΡΓῸ ΡΥΪΠΟΙΡΙΟ Ροβίζαμη 6586 Γίουγοηΐ, 
εἴ. 1.0}. Ρ. 484. Βτνδπηα 15. Ρ. 00. Νδοὸ πΐηον ἀπθ]δίο ἀ6 Ηδ- 
51040, 4ᾳ θη τππππὶ ΡΓδοίου ΠΟ Θτι τβρίοὶ ΑἸοχ. δα ἢ. . 
οὁθηδβοῖ; Ηφβιοάσιμη δηΐ σΟηβίδι ΠῸῚ ἃ} δήϊτιἃ 564 ἃ οῆδο τὸ- 
Ταῦ ΟΠ ΟΥ̓ ΟΊ ΘΙ ΓΘΡΘ 556. Ὁ ο 51 415 οἴπῃ ϑομννορ- 

Ι6γῸ, {8115 ΟΡ Π]Οη6. ΘΟΥη, αὶ γάος ἃ νοΡῸ χεῖσϑαι ἀα- 

οἴτπιη. Ραϊανονιηΐ, 5. βίο αἱ ρ]αοϊία οπὴ ἀοοίπα “ΓΒΑ 6 15 

ΘΟΠΟΙΠΔΓ βίπαθαί, 15 ΨΘΓΘΟΙ Π6 ΠΘῸ ψ6Γ6 Π6Ὸ οχ Ατίβίοίο  "β 

βϑηΐθηξα αἰβριιοί, οἵ, 1.0}. Ρ. 472 544ᾳ. ϑ6ά ποῃ΄- δβί, οὺσ ἴπ 

ΘΔ ΠῚ ΤῸΠῚ 510 {ΠΠ1π|8 ἸΠΕ]Γιηπ5; ΠΘΥῚ δηΐ Ροία αὖ Αγ βίοίο- 
165. 46 δη 4155} 118. ΡΟ 8 πηΐνϑυβο Ἰθοιίι5. νἱχ σουίοβ 4808- 
ἀδιη ἴρ86 ἴῃ ππθηΐρ Παϊγογοί, οἴ. 1,0}. Ρν. 488 ποί., ν 6] σϑοου- 
ἀαύα5. {14 Ῥ]αύοηϊοα νοῦ ὰ 6 ταύ ο πα τϑοίο ΔΒ Ι ϊ5βοῦ 
ΡΙαίο Ουρμοιῃ οὗ Ηθβιο άπ ΠΟῚ οαΓαγοί. ---τ ΑὙ ΠΠοἱοβίαβ δά- 

100 5] οϑίβιηο ΔΩ ΙΔ ΡΓῸ ὈΥΙΠΟΙρΙΟ ΤΘΡῸ ΡΟϑἰζα μι 6586 
ἴη46. ν᾽ ἀδηύαν ααΐάδηι σΟΠΟΙ 5556, ψιοὰ ροδίαθ ρθ6. ϑέυ θ᾽ πὶ 
608. [ἀοἰπηε ἰπταηέοβ, χαὶ τὸν ὅρχον τῶν ϑεῶν ὕδωρ 81]. 
(ποα ᾿ρβαι ϑδύνθθιη, Ρ6} αιδμ Αἰ] ᾿πραηΐ, ὅρκον Αὐἱβίοίθ 85 
ΔΡΡΘΙ]αΐ, δηθ φαγὶ βϑοιέιβ δϑὲ Πταΐτι5. νο 1} 5 ρὩ Π οδεῖο- 
πθιη, ψ 1 οι. Π]. ΧΥ 37: “Στυγὸς ὕδωρ, ὅστε μέγιστος 
ὅρχος δεινότατός τε πέλει μαχάρεσσι ϑεοῖσι, ἃραᾷ Αἰοο8 
ΒΟΓρίου 8, αδηΐαμι 5610, ΠῸ ἢ πἰβιζαΐαιη. (Π. Βαδιημδηη 1 6Χ1]. 
Π. ν. ὅ2 544ᾳ.) Δίᾳψιια 15. βυ!]ορίβιμτιβ, 46) Αιϊβίοίο! 65. δά- 
᾿νοῦ, τὖ σαδη Πα]λθαΐ νὴ πονα ἴῃ βθοιηα ἤστνὰ οχ ἀπᾶ- 

θ5. ῬΤΟΡΟΒΙΙΟἢ 15. ἈΓΠγμ δύν 18. ΘΟ ΠΟΙ ααἹ ααϊά ν᾽ ἀοαΐαν, ῥτο- 

(51 ΤΠ8]Ο 6) Τοοία ΑἸοχαη ον τπομποί ρΡ. 21, Θ. ροῦ οοηνοι- 

ΒΙΟΠΘΠῚ 51} ]1ΟΘ ΠῚ 1) ΠΟ 6586 [ὈΓΙ]ΔΠ) ΤΘαΙσΘηἀδη): τὸ τί- 



4 8. 984α. θῦ 

μιώτατον πρεσβύτατον; οαἱ 51 ΒΒ Ρ5ΟΓΙΒ τ] ΠΟΤ ἢ ὅρχος τὸ 
τιμιώτατον, βοηαϊξαν υἱὐ 516 ὅρχος τὸ πρεσβύτατον. 

9844«38 Ἵππωνα γὰρ --- ὃ διανοίας. Ηϊρροπεοιη ΤΒᾶ- 
[δεῖ βαδιπηχὶ Αὐιβέοίο! θοβ ΠῸΠ τὖ δοίαίε 564 ρ]δοῖ (5. ῥγοχὶ- 
μτ ΤΑ] οἐϊ. ΜΊΧΙ5856. οηΐπὶ ἨΙΡΡΟηθη ῬΟΓΙΟΪ 15. δοίαΐε οἵ ἃ 
Οὐδέϊηο δὰ δοιηοθαϊα, πδι Π]ανόπτας ἸῃΒογΙρβιῦ, ἀθγ βαμη 
6586, ἀοείθ οὖ οορίοβα ἀοιηοηβίγαν! Ὁ ΒΘΥΡΚ τ ]ϊᾳ. οοιηοδά. 
Αἰ, Ρ. 164-- 181. Ῥυιποιρίιμη δαΐθη ΓΘΙΙΠΙ ΟἸΠΠΪΠΠ 6558 

οΘηβαϊ Βυμηΐ ἀλη Πδέμγϑιη, δὲ ἰᾧ ργδθοῖραθ δρῖβ86 νἹ ἀθέμγ αὖ 
Ρτοίθοίαβ 80 Ποο ῥυϊποῖρῖο σΟΥΡΟΓ πῃ ΘΙΠὈΤ ΡΠ ΄16. ἡδέιι- 
Γαι οὐ [γίοδμι Θχρ]!οατοί. Οσὰ ἴῃ ΤῸ 4ππ| ΡΑγῖπ) 5 {1- 
ἸΠῸΓ νψογβδίιβ θββϑέ, Αὐβέοίθ 85 τη0640 τοῖς φορτικωτέροις φι- 

λοσόφοις οὕτὴ δἀπιυμπηογαί, 46. ἃηῖπη. 1 2. 405 2, ᾿πο60 ρτο- 

Ρίεν εὐτέλειαν τῆς διανοίας, σορἑξαηαἹ] ἰπογέϊδιη οὖ ΒΟΟΟΓ [81], 

ἃ βϑυθυίουῖθιιβ ΡΒΠ] ΟΡ 5. Θχο πἀθηάσιῃ ἀἸοἱδ; ἃ] ΔΘα πα Π 015 

γΕΙῸ ῥτγορίογ ἴρβα ἢᾶθο βἰπάϊα, Ἂο]]οσαία ἴῃ δχρ] !οδη 4 τὸ- 
ΓΙ Πδίπγα οὐ ΟΥΙ ΘΠ, ᾿πρ᾿ οἰ. 15. 15 πηι] αΐπ8. οϑί. -- Ρδιαοᾶ 
ἀδ 60 Βαϊ οὶ ΒγδῃἋῖ5 656}, ἴ. ρ. 121 - -- 123, πθογτῖπηθ 4ὰ86- 
οαπαι6 46 60 ἰγδάϊέα τορι απέαγ οΟ]]οοἹ. ΒογΡΚ 1. 1. 

984“ “ναξιμένης δὲ --- 11 ἐξ ἑνός. ἘχΧ 5Βιπρ]16|5- 
51Π}15 σοΓρΟΎΙθτι8, ἢ. 6. οχ δ] δῃιῃθηξ 5, αατπη ΤΉ Δ]65. Δα 8 ΠῚ ΡΓῸ 
ΡΥΪΠοΙρΙΟ ρΡοϑβαϊββοῦ, 4111 δα ρῬγαθία!γαηΐ, ὃχ 400 ροίϊβ581- 
111 ΓΘΤΙΠῚ ΟΠ ΟΥ̓ ΊΠΟΙ Γοροίεγοηί, (τῶν ἁπλῶν σω- 
μάτων «6 ρεοπάεέ ἃ νοο. μάλιστα ποαπθ, αιοά Θοἤνυ ο ΘΙ 5 
᾿πέογργθίδεοπα νϑγπηδοῦϊα ὀχργοβϑίῦ, ἃ Ποιηΐη6 ἀρχήν. Ετρηΐμη 

τὰ ἁπλᾶ σώματα 5ιπὲ οἰ οιπμοηία γογιπ, τὰ στοιχεῖα 8. 988) 
90. 4 8. 1017 10. 111. 1042 8, Καὶ 10. 10674 1 ς0}]. ῬΗ 5. 
ΠῚ ὅ. 204) 33; οχ μῖ5. ἰϑ!ίαν γο]ᾳαα ΟἸμηΐα, ΠΟ Πᾶ6Ο 6Χ 8115 

Παηΐ ΡυΠοΙΡ 115). ΕΔ Αῃδχίπηοποβ απ ἄθπι ἂο ΠΙΟΡΘΠ65, 408 
Ρογϊηθ δίψα ΗΙρροηθιη οὐππ Ὑ Βα] οί Αὐἰβίοίοοβ σοηϊπηχῦ 
ΠΟῚ τ δοίαίθ βΒιρρᾶγοβ 564. ργορίου βμ  Πἐπἀ!η θη φαδηάδιη 
Ρἰδοϊξοναπι, ἃ δὅγθ ροίϊι8 ΄αδιη ἃ} ἃ4α ΤΟΥ πη ΟΠ πὶ ΟΥΪ- 

ΒΊΠοιη Τοροε γπηΐ, οἵ. Βτδη 15 ( 656}. 1. Ρ. 141 544. 272 544.; 
ΗΙΡΡᾶβιιβ Μοίαροῃίηιβ οἱ Ηδγδο 8. 1ΘΊ ΘΙ ΓΘΓΙΠΠῚ ΟΠ ΠῚ 

ΡΥΙΠΟΙρίαμ 6556 νοϊπουιηί. )6 ΗἸρρᾶβο, αἰ Ηδνδο θα μ]- 
οἷα οὐ Ῥ ΕΠ ΘΟΓΟΙβ νυ] ἀθίαν. ΘΟ μἰβοιΐββο, ρᾶγαμη σογεϊ {γὰ- 

ἀϊαγ, εἴ. Ῥταηαῖβ. 1. 1. Ρ. 609 5ᾳ4ᾳ. Βουθκ τ]. οὐ. Αἰ. 

Ρ. 178 5ξᾳ. Ηεγδοι αι ἀπέθπι ἰΟηρ6 8118 γαίίοιθ ρθη) ΡΟ- 

Β1Π1556 ΡΓῸ ῬΥΪΠΟΙΡΙΟ, ηαδη 4πὰἃ ὙΤΠΒΑ]65. δηπδᾶμ), δὄγοιη Δ μᾶ- 
Ατιϑίοες. τηοίαρι. εἀ. Βοηϊῖζ Ὗ οἱ. ΤΙ. ὃ 
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ΧΙ πη6η685 βίδίιογαί, 58{18 οοπβίαί, οἷ. Βγδη 15. 1. 1. Ρ. 159 564., 
Π66 [ΠΠ}ογ6 πῸ5 ἀδθοῖ φιοά Ατιβίοίθ! οβ, ψατιπὶ ΓΘ βΟ δᾶ 810 6Χ 
ογάϊπθ οὐ οοῃίθχίι σνϑίουιιη. ΡΒ] ΟΒορβοσαμ Ρ]δοϊία ἴῃ 8|16- 
Πῖμ ΠΡ ᾿ ΠῚ οὐ 5111ΠῚ ἴῃ τϑ}} ΟΟΠν ΘΡΕΕ, ἰηξοσ ἀπ ἃ σνοτῖ- 

ἰδία δΙφαδηίαμ ἀ ΘΠ Θοε, οἴ. Ζ6Π1ὁν ῬΆ]]. ἃ. τ. 1. ν. 155 οἱ 
την δά «30. ὅ. 986α 17. 06. 987) 14 2]. Επηροάοοϊο5 ἀθηϊαιια 
4ππὴ} «δ έιμ!Ο1 5Π ΠΡ} οἰββδί μηδ ΘΟΥΡΟΓα ΘΟΠΙ Οἵ] ΡΤῸ ΡΥ]ΠΟΙΡΙ 8 

ῥοποιοί, θὰ δοίθγηδ δἵ ᾿πηηλπξαία 8 ΠΟ ΓΘ, ΠΘΉ6 ΔΙ ΘΓΔΙΙΟΠΘ, πί 

ΒΌΡΘΙΟΤΟΒ. ΡΒ ΥΒΙΟΙΟΘῚ, οἵ. δα 988) 0 --- 18. 5644 σΟΠΙΠΠΟΙΟΠΟ 
οὐ ἀϊδαποίίοπθ. Θ᾽ ΘΠ ΘΠ ΌΤΙ. 51 Π 0185 ΤΟΓΙΠῚ [ΟΥ]ἃ5. Θχβιβίθυθ 
σοηβιῇέ, οἷ, 4 4. 101ὅ4 1: φύσις οὐϑενός ἐστιν ἐόντων, ἀλλὰ 

μόνον μῖξίς τὲ διάλλαξίς τε μιγέντων. Ἠδπο ἴῃ πιηϊνογβίιμ 
6556. βϑηΐθῃξζίϑηι ψϑυθοταπι ταῦτα γὰρ ἀεὶ --- ἐξ ἑνός α9---1 
ἴδοι 6 ἀρρᾶγοῦ; 564 ἀἄπρίοχ βιιρογοβῦ ἀπ] 010, φαδουξαν Θηϊτα 
αἰναμ ἕν, ἑνός δά βρῃδθγιμι Ρογποδῦ, ἴῃ α6 ΠῚ ΓΘ ΠῚ πη]- 

γουβιίαβ. ΔΗ] ΟΙ [86 νἱ σοδ᾽ οβοϊέ, 8 86 5 Πρ 5. ΤΟΓΙΙΠῚ [ΟΤΠΊ88, 

οὐ νερὰ πληήΐϑενι χαὶ ὀλιγότητι αἰττμη απ γίγνεσθαι ἐ0π- 
᾿ἱπηρ θη 4ἃ βἰμξ δὴ οἴπῃ ν. συγχρινόμενα χαὶ διαχρινόμενα, 51- 

«απ! θη ἀϊνοιβᾶ σϑυ Πδίανα ἃ Ἐπηρ άοοϊο ᾿ὰ οχρ!!οδίαγ, 
αποα τ᾿η0640. Ρ]πΓ65 040. ΡδΟΙΟΓ 65. 5 ΠΡ] Οὐ ΘΙ ΘΠ Θ ΠΟΥ ΕΠ 
Ρᾶγίθβ. νασὶα ΓΑΙ Π6 1Π πᾶ Τ6 σΟΠϊπΠποία 510, οἵ. δά 10. 9934 

17 54ᾳᾳ. Ἐχροβίία ᾿ξ ογργθίδί 5. ναγιθίαίθ, απδ6 1Π646 ΟΥ̓ αΤ, 
ΑἸδχάπαον δά ἢ. 1]. ρ. 22, 1 --- 12 τϑηὶ ἴῃ 1Π16610 Το] Ια, [δὴ 
νΘΙῸ ἕν 51Πη6 δγίΐοα ο πϑαγραύαμη 6556 δα 5 ἢ ΠοΔ ἀπ βρι86- 
ΓᾺΠῚ Υἱχ δϑύ ῬγΟ ΔΌ1]6, δ ρέμα πο ἰοοῸ νἱἀδέαν, 581 πηϊ- 
ψΘΓΒΙ15 πηι δ. 1018 ἀΘοιΓβιι8, απ δ1η 51 οχίγθιηδ ἰδηΐαπ ἴῃ ΞΡΠ8δ6- 

τα σΟΠΪΠΠοίΪο ὀχροηδίαν, Αἴᾳπο πληήϑει χαὶ ὀλιγότητι 5ῖ δά 
συγκρινόμενα καὶ διαχρινόμενα τοίοτν! οὐ ἀθ νἃγία τη βέ!ΟΠΐ5 

τδίίοηθ ᾿π.6} Π0Ὶ ψο]υδ, δαιηοάμπμι Οὔ βοιγο ἸΟοαΐα8. 6556. υἱ- 

ἀοθιίατ. Οἴᾶγο δα θη) σου 510 ΔΙΡΙΓΓΟΥ ᾿πέθυρτοίδησδ: 
δος δἰθιηθηΐα Δ ΠΘΓ6 ΠΘῸ [18:1 ΠΙΒῚ τη] {{{π41 15. οὐ Θχιρα- 
ἰαἰ5. 5 ΙΓ τππίδ!ΟΠθιη, ΡΓΟττ τη 0 σοδἰΘβοπηῦ τη 1π8. ΓΟΙ 

ἴῃ [ουμηᾶ, 060. 6ὃχ δὰ ἀἰβιπποιηΐαν, ἴΐα ΡΙαη6 οοποίηθί Ατὶ- 

βίο θ! 15. ΠΑΡΓΔΙΙΟ οα) σουβίθτι5 Ἐπ ρ ΘΟο[ εἷ5. 99 --- 104. δίαγΖ. 
198 --- 149 Κανβί., οχ χαΐθιβ ργδθοῖριιθ Θχίγ θη} αὐ] ηαᾳπ6 ἢπῸ 
ΡΟ ΠΘηΐ: 

οὕτως ἡ μὲν ἘΣ πηβδνν μεμάθηκε φύεσϑαι. 
ὗδος ᾿ ᾿ Η ἄν» στα ΝΡ. 
ηδὲ πάλιν διαφύντος ἑνὸς πλέον ἐχτελέθϑουσιν, 

τῇ μὲν γίγνονταί τε καὶ οὐ σφισιν ἔμπεδος αἰών" 
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ἡ δὲ τάδ᾽ ἀλλάσσοντα διαμπερὲς οὐδαμὰ λήγει, 
ταύτη δ᾽ αἰὲν ἔασιν ἀκινητὶὲ κατὰ κύκλον. 

(ἢ. Ῥαηδορθιοίον Βεοἰίγᾶρθ τὰν Καὶ τ. πη ΕΚ]. 465 Επηροά. 
Μοϊπίηρθη 1844. Ρ. 22. 

984« 11] ναξαγόρας δὲ ---- 16 διαμένειν ἀΐδια. 

ΑΠΑΧΔΡΌΤΑ αα04] αἰοἷύ Ατὶβίοίθ!θβ δοίαία ῬΥΟΓΘῚ 6886 Ελη- 

Ροάοοϊο τοῖς δ᾽ ἔργοις ὕστερον, {Ππ4 χφαΐϊάδιι ἃρρᾶτγοί, αιο- 
πΐδιη 46 ΡΠ] Βορο δοίίαν, τὰ ἔργα ἰρβϑιῃ οἰ 6556 ἀοοίνϊ- 
ΠΆΠ οὖ ΡΒ] ΟΒΟρΡ δ. ϑ564 ὕστερος ἀαθίμμη 6ϑί, αἰγαπι δά 
θιηριι5. Το πη 510 40 νοὶ] σοορ θεῖ ΡΒ] ΟΒΟΡ ΔΓ νο] ρ]ὰ- 
οἰΐᾶ διὰ ρΓΟΡΟϑιιθυς ΑΠΑΧΔΘΌΓΑΒ, ἃΠη 84 ἀοοίτηδθ Απηδχδοὸ- 
τοᾶ6 αϊρηϊαίθη οὖ δαοίογ (θη. ΠΙπᾺ 51 ρυοᾶπι8, Απᾶχᾶ- 
ΘΌΓΑΒ ῬΓΟΥΘΟΙΟΓΟ ἀδιπιπὶ δοίαία δα Ρ ἢ] Οβορ νδιη αἰ] οἰΐα δο- 
Οαββί586, παι ἰᾶπη Προ 65, τηΐηοῦ 116 ααϊάθιῃ δοίδίο, 
518 Π| ΘΧΡ]ΙΟαΪἰββού ἀοοίμηδπι; 4] αυϊάθδιη δϑίδίαπη ΟγῸ Π6- 
απ6 δχ δᾶ {δθιηρουῦτπ Γαίϊ0η6, “8 |6 1} ΠπΠῸ αἰ ν᾽ ΠδΙηι18 Π] 8915 

4Ὧπ| ΘΟΘΠΟΒΟΙηι8, ροίδϑύ ΓΘ δΥρῚ, οὐ ἃ0 Ατὶβίοίθ! , αὐ ἔππὶ 

δὐδῦ δ πὰ (ΘΙ ΠρΡΟΤαμ Τί! 068 σΟΙΠρΡ ΑΓ, ΡΓῸ ψογῸ μοί 

Βα Θγ!. ϑ᾽η δαίθηι ὕστερος 46 ἀϊσηϊίαία ἀοοίτηδ6 ἀϊοίτπι 

Ρυύδηηιι8, Π0ἢ ροΐαϑβί νι αρ ΘΓ ΟΠ Θ ΘΟΠΕ ΠΡΟ, 4ποά νο]αϊέ 
Βτδη 15 (βοΐ. 1. Ρ. 2421, φιοηϊδηι 51 415 6δϑὲ ἡλικίῳ πρότε- 
ρΘος, οἱ ποὴ ροίεβί νυἱέϊο ἦ0Ὁὶ 4064 ΠΟῚ ΡΥ ΟΡ δἰ οτγαν, 
864 τπὖὸ τοοία ΟΡ ΡΟἢΠΪ ροβϑὶξ ῥυϊουὶ τπηοιῦτο τῇ μὲν ἡλικίᾳ 
πρότερος, Ἰαιάθη) ἀοἰγού 5] Πᾶν 6. Ηοθο δηΐπ ν᾽ ἀθ  ξιν ἀ1- 

χίβ86. Αὐιβίοίθθβ: ΑΠΕΧΔΟΘΌΓΑΒ ΠΙσού δοίαίθ ῬΎ]ῸΣ 51 Επηρ6άο- 
616, ἰδη]θῃ 51 δἰι8 ἀοούγ η8πὶ βρ δεύαν ὁ Ϊ8 ροβίθυιουῖθι5 ᾿Ι5αι6 
ΡΟΙΠ ΙΟΥ 5. Ρ ἈΠ] ΟΒΟΡ 5. δοσθηβθηάπῃ) 16 8}018; ἀποα 1461} 
ἰηἶγα ἀἰοῖς 8. 9890 ὅ: ναξαγόρας --- ἴσως ἂν φανείη και- 

ψοπρεπεστέρως λέγων. Ὁ19: βούλεται μέντοι τι παραπλή- 
σιον τοῖς ὕστερον λέγουσι. Ἦδῃηο δχρ]!οδηα! ταθοηοπι 4 ]- 

ΠΟΘΏδΟΓ οὐ ὀχροϑι οὐ σοιηπιθηάαν! ναῖον ΡΒ1]05. 465 Απᾶ- 
ΧΑΘΌΓΙΩΒ Ρ. 8ῦ, Θδ 4.16 ᾿πη οι Ρτ δία! 81 ΠΟῚ ΠΘΟΟββδτῖδ, ἰδ Π] 6 ἢ 
ῬΙΟΡίοι 608, 4108 σΟὨ αΪ μητι8. [0605, Διο ἀπ] δὲ ρΓΟΡ ΔΒ ]- 
115... --- ΑμαχδρΌγαπι ἰρίἐαν Αὐϊβίο 6] 685. ΠΟ οππὶ ΕἸηρΘάοο! 6 
φαδίπον 6] θη θηΐα, 56ἀ ᾿π|Πηϊτιιπὶ 6] Θι ΘΠ ΟΓιιΙ ΠΕ] ΘΓ ρΡῸ- 
5 1556. ἀἸοῖέ; 4αδ6 αΐάθπι δἰ ειμοπία ᾳποά τὰ ὁμοιομερῆ Ατίὶ- 
βίοίθ 65 Βαπουρδί, 510. αὐϊέα!, ΠΟ ΑΠΑΧΔΡΌΓΘΟ νοοᾶθ 0, τι 

πο] θην ἀοουϊ Βτοίογ 1. 1. Ρ. 1 --- 45. Αἀνουθῖο δυίθμ σχε- 
δόν --- σχεδὸν γὰρ ἅπαντα τὰ ὁμοιομερῆ --- διπιθίλαμ τῶν 

5" 
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ὁμοιομερῶν ΔΥζ115 ΕἸΓΟ ΒΟΥ Ὁ; ΠΟΘ]. ΘΠΪΠῚ ΟΠΠ68 Θἃ5 ΓΕΒ, 

4ιδο υοά 6 ΡδυΠΡι5 σοηβίδηξ ᾿ρ51 στ ὶ 5} ΠΠ|05 Αὐἰβίοίθ! 65 
πΠῸ τῶν ὁμοιομερῶν γνορΔΡαΪΟ σΟΙρ]Θχιιβ οϑέ, ΑΠΑΧΘΘΌΓΩΒ 
ἴῃ ῬΕΙΠΟΙΡΙ5. ΓΟΓΠῚ νοΪυ ΠΟΥ, 564 δ οὐ 411 εὐ ἔμηρο- 
ἀ06165 ρτϊπεῖρία ροβαθγιηΐ οὖ δ] οιπθηΐα, [θυ Γ ἢ 818 ΠῚ δ ΓΘΠῚ 
ΘΠ 611, δᾶ ΡΟ ΒΒ: ΠΏ 11 ᾿Ρ86 6Χ 1η]5[10Π6 4αδάδηι ΟΥα 6556 66ῃ- 

ϑ610, οἷ. 6. οοο]ο ΠῚ 8. 8024 28: “ναξαγόρας δ᾽ ᾿μπεδοκλεῖ 
ἐναντίως λέγει περὶ τῶν στοιχείων. ὁ μὲν γὰρ πῦρ χαὶ γῆν 
καὶ τὰ σύστοιχα τούτοις στοιχεῖά φησιν εἶναι τῶν σωμάτων 
χαὶ συγκεῖσϑαι πάντ᾽ ἐκ τούτων, ᾿“ναξαγόρας δὲ τοὐναντίον" 

τὰ γὰρ ὁμοιομερῆ στοιχεῖα (λέγω δ᾽ οἷον σάρκα χαὶ ὀστοῦν 
χαὶ τῶν τοιούτων ἕχαστον), ἀέρα δὲ καὶ πῦρ μῖγμα τούτων 
καὶ τῶν ἄλλων σπερμάτων πάντων" εἶναι γὰρ ἑχάτερον αὖ- 
τῶν ἐξ ἀοράτων ὁμοιομερῶν πάντων ἠἡϑροισμένων. 46 ΘΘΠΘΓ. 
1. 514« 24. Τηάδ 5] οορ ποβοϊίαν, φαοιηο 0 1η.6]}ΠΡ 6 η64ἃ 
βἰηῦ νορθὰ χαϑάπερ ὕδωρ ἢ πῦρ «14: ποῃ ἀχοιρ]ᾶ αἴζογέ 
ΘΆΤΙΠ ΤΟΙ] ὁμοιοιμ δρῶν, ΘΧ ΦΆΔΓΙΠῚ 1 5Έ10Π6 ΟΠΊΠ ΘΠ ΓΟΙΕΠΠῚ 
ναγιθίδίθη ΑΠδΧ ΘΟ 85 Ταροίϊουϊδ, σαοαά οἱ γοραυρπδαῦ Ρ] Δ Ο 18 
ΑΠδΧΑΡΌΤΟΙΒ ᾿Π040 ΘΠΡΓΔΕ8Β. ΠΘΩῸ6 ΡῸΓ ρμᾶτί. χαϑάπερ 564 
ΡΕΙ νος. οἷον 5ἰρη! Ποδηάθπιη οὐαί, σϑγαμπι ρΟίΐα8. ΠΟΙ ΟΠ ΘΙη 
τῶν ὁμοιομερῶν ΘΟ Ρ ἃ’ ἃἃ δαϊδθ οἵ ἰθ15 ἡδέιπγα {{Πππι5ἰγδί. 

ῬγΟΡα Ομηη65 1ΠΠ88 Γ65, ἰδ, ΠΕΠΠΘΙΓῸ ᾿ΠΠΗηΪΐ85, 486 ρᾶγίεβ διᾶ- 
Ὀδηδ ἰρ81 ΚΤ ὶ βἴμ}}} 68 δαπάθηι ἴῃ τηοάτιη), δία δηϊὰ οἵ 19 ]8, 
ΡΥΙΠΟΙρΙα 6556 ψ ἱαϊί Ποα6 Δ] ἴδ πὶ Ηἶ5] τ] ΒΟ Πα] οὐ ἀἰβοθγη 6 Πα 1 

Βα δ! ΟΠ 6 5’ 1]Γ6. ἀσίδι δαΐθ οὖ ᾿θ 6 π) ΡΟ ἰββϑιπηαμη τ 

Δ ὀχρ]!οαπάδμι τῶν ὁμοιομερῶν πδίαγαμι Δα) ΘΓ θέ, πθο ρο- 

{{π|8 ΠΓΠ65. Οδδἃ ἃ]Π1ἃ 14 ΘΘηϊ5 ΘημΠποΓγοί, 60 νἱἀθίαν οἴξε- 

οἴη 6586, απο ΑΠΔΧΑΡΌΓΔΙΩ οεἰπὴ Επηροάοοϊα σοιηρᾶγαΐ; ΡΤῸ- 
Ρίογοἃ Απδχδρογοα οἰθιηθηΐα σοραγίϊ5Β Ἐπ ρθάοοΙ οἰβ 1ΠΠ|π- 
βίγαί. Ἐδέάθη 46. σλτιβα μξα 015. ΤΔΙΙΟΠΘμῚ, δηΐθηπδηι ψ6Γ- 
15 συγχρίσει καὶ διακρίσει ἀοδουθαί, δάνθιθίο οὕτω νἱᾶο- 

ἴὰΓ 5] ]ΠΟα556, ἢ. 6. Θῖπ ἢ πο ήτιη, αππθὴη ἃ}} Ἐπ ρ άοοϊο 

ΡΟβιΐαπι 6556 π0 600 Εἰχ!], ΠΡ ΟΠ ΝΣ καὶ διαχρινόμενα. (. 
Βγοῖογ 1. 1. ρ. 41. Ζ6]16γ ΡΒ]. 4. τ. 1. ρΡ. 229 πού. --- (ε- 
ἰθυιτὴ ΑὐἸβίοί 5. σοῦθα ρΙδηθ. σΟμοΙ Πα ΟἴαΠὶ ἰρ515 ἃ ΠαΧδᾶρΡῸ- 

τοῖβ, αιδ6 βουναν 50]. δά Ατ. ΡΠ γ8. 84}: τὸ δὲ γίγνεσϑαι 

χαὶ ἀπόλλυσϑαι οὐχ ὀρϑῶς νομίζουσιν οἱ “λληνες" οὐδὲν 

γὰρ χρῆμα γίνεται οὐδ᾽ ἀπόλλυται, ἀλλ᾽ ἀπὸ ἐόντων χγρημά- 
των συμμίσγεταί τε καὶ διαχρίνεται. χαὶ οὕτως ἂν ὀρϑῶς 
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χαλοῖεν τό τὲ γίνεσϑαι συμμίσγεσϑαι καὶ τὸ ἀπόλλυσϑαι 
διαχρίνεσϑαι. 

984«16 ἐχ μὲν οὖν τούτων --- ὁΒ τοὐναντίον. ἴη- 
γνϑηΐα τηδίρθυϊα!! οασβα ΡΠ ΟΒΟΡΙΙ ἰρβϑὰ Γοὶ παΐαγα ἂς νϑγι [δία 
δάδοι (εἴ, ῬΗν5. 1 ὅ, 1858) 29: ὥσπερ ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀλη- 
ϑείας ἀναγχασϑέντες ), φαοῃίδιη τηδέογία ΠΟ Ροίαϑέ βἰθὶ ἱρϑᾶ 

ἸΠΟν ΘΠΩῚ 6556 οδδᾶ (οἵ. 46 σϑη. οὐ οουγ. Π 9. 385) 29 544.), 

δά δάάεπάπιηῃ δἰΐθγιιμ οδιι58 6 6 Πϊ5 ρΓΟΡΤ ββὶ βπηΐ {Ππώῶ4, απο α 
Ατίβέοίθιοο νοοαῦαϊ]ο Δρρο!]δίιν ὅϑεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως. 

Αἰαᾷαθ 11 4αϊ δι, 41 ΡΥ δὰ ἤδηο 4αδοβέϊ 6 ΠῚ δοσοββογαηΐ 

(ἁψάμενοι τῆς μεϑόδου τῆς τοιαύτης, οἴ. δὰ 2. 988. 22), 
αποὰ ἴῃ πᾶ πηδίρυϊα!! οδιιβὰ βίαια πάα δοααίθνθγαηξ, ἢ} 
5101 ρ8ὶ ἀἰβρι!οπογαηΐ (οὐδὲν ἐδυσχέραναν ἑαυτοῖς, εἴ. 1 1. 
1070« 15: μὴ χαϑ'᾽ ἡμῶν δυσχεραίνωμεν, τιὸο ζδηη 6 Π ΤΟΠΙΆΠῚ, 

51 418 ῬΓδοία!ουῦ 6 ΠΟΙ ηίδυ]0 ΑΙ χδπάγι, δεσθάθηΐα 480- 
ἀδιιηοάο ΠἰὈνὶ «4) διοίογιἑαίθ, βουθογο ἐδυσχέραναν ἐν αὐ- 
τοῖς '). 6. ἐν τῷ ϑεῖναι μόνον τὴν ἐν ὕλης εἴδει ἀρχήν.). 

Ἐχϑείθγιιηΐ ἰδ θῃ Ἰηΐοι 608, (αἱ νἱοίϊ οἰπι8 φιαδοϑί!οηἶβ, 486 

εβδέ 4 οδιιβὰ τηοίγοθ, αἰ Ποιΐίθ, ὥσπερ ἡττηϑέντες ὑπὸ 

ταύτης τῆς ζητήσεως α80, ποι 5οΙαιη 5ΠΉρΡΙΙΟΘ πὶ Θ᾽ πο γδίϊο- 

ΠΘη) δὲ Ἰηΐουϊ πη} (ΟἸ]ογεηΐ, ᾳὰᾶθ ἴα! ς σΟΙ μη Π18. ΔΗ 411551- 

ΠΟΤ ΡΒΠΟΒΟΡοτιπη βϑηΐθηίία, εἴ. δα 9583 6 544., 584 το- 

᾿ἰψαα θέϊδηη. πηι δ! 58 ΘΘηΘΓΆ, τηπίδεϊ πη θη) ΙΟοἱ 4Δ] 1 δε15 
ααδηςίαί58. Ἐ]Θαίαβ 40 Ασιβίοί θα ΒΙὮ ΠΠ οασὶ τηδηϊ[δβίπμη δϑί; 

564 ᾿ρ58Π| δἶτι5. ἀοοίγ 8 6 ̓Π40]6 πὶ Π01} ἃρέϊι8 4 6βογ 1, ααδιη 
ΡᾶμΠ]]Ὸ δηΐα Ηροιδο θα Ρ ἢ] οβορηϊὰς α7. Νδηι Ῥδγπιθη 68 
σον ἤθη ροίεϑβί ἀἰοὶ υἱοίιιβ τη γ1ο18. σαιιβᾶθ ᾿ῃν Θβέ δ" 86 
ἀΠΠουΠ δίς τὸ ἕν ᾿ππιῃ Ὁ }} 6 βέαίαϊββο; οθϑϑιῦ ροίίαβ, Ποού ἰη- 
ὙΠ Ε15. 5651} 1ι5, 60 δ᾽ 18 ἢ ΑΙ πΘοδββιίδί! ; φημι σΟΘἸαΓὶ ΠΟῚ 
ΡΟβϑιῦ ποίϊο τοῦ γίγνεσίαι, 5684.Δ οᾶ600 5Βιγάοαιιθ 511}1Π15. 511, 

51 418 ἰάθη δ 6858 δὖ Π0ἢ 6886 οοῃίθηδαΐ, ργορίογθα 14 

4ποα 6ϑύ ᾿] 00}}6 οἵ δθίθυ μα) 6588 οοηβοῦ; οἷ. Ῥϑτιη. ν. 49 

Κκανβί. Νϑο τϑοία ΕΪθαίαδθ. ἴῃ δοάδθπὶ ροββιιηΐ γα Ϊη 6. ροηΪ 

Ομ ΓΟὨἰοἷ5. 1115. ΡΠ ΟΡ ΙΒ, 4αὶ ἀπαμὶ βέδέπθιιπΐ ΡΥ ΠΟΙ ρίτὴ 
᾿πδέθυϊα!ὸ, ψαοα φαϊάδιῃ Ατ]βίοίο! 65 ἰδοϊέ εὐ «29: ἔνιοί γε τῶν 

ἕν λεγόντων εἰ 1: τῶν μὲν οὖν ἕν φασχόντων εἶναι τὸ πᾶν. 
Ηοο δἰίθυο οἰϊδι ἰοθο, ᾿ἰσθύ νοφαρθαϊα τὸ πᾶν δἃρίθ νἱἀ6ὰ- 
(ὰν δὰ ΕἸθαΐαβ υϑίθυυὶ ρο8556, ΠΟ ΒῸ5 βοίπμπι ἀἄϊοὶ 564 πἰγο58- 

46 εὐ Ἰομΐοοβ ΡΒ γβίο!οβοβ οὐ ἘΠθαΐαβ ὰηᾶ σοι ργ μ Πα] ΠΟ- 
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[10Πη6, οὐ οοῃβοηίδηθιηη οϑί ΘΟ] ]αΐο 5 ΡΟΙΟΓ ἰοοο 429, οἱ 
ἴη 46 ΟΠ δίαγ, ααοα ἴῃ ΕἸ ΘαΙ5, αφαϊρρα 4ὰὶ ᾿πη Ὀ1} 61 
βέδίι θη ΤΘΙῚΠῚ {Π}} 0 Ο δ  [αΐθιη, ἢ6. αδουὶ σα! 6ηὶ ρμοίογαῦ 46 

οδιδα τηοίτοθ. 1)6 [ογμα ὃν τὸ πᾶν εἶ. δά 8. 988 22, 
ἴπιι5 Ῥδυιμθηϊ 65 φαοἀδιημηο 0. οδιιβᾶμ ΠΟ] θη ρΡΟβαϊ, π6- 

46 ἰδιηθῃ πῃ 68, οἷα 'ρΡ8586 πάθη Βαϊ, ΡΒ] ΟΒΟρΡ ἃ, 564 ἐν 
τοῖς πρὸς δόξαν, ΑἹ «αϊάδηι βοηβαθηι ἰπ! οἷο οὐ να]οὶ ορί- 

ΠΟΙ] 15 ἰδέα ΘΟΠΟΘ5851, τὸ Θ᾽ΘΠΘΡΔΙΙΟΠΘΙη, 4αδηη (0}] 6 48 1η 
[απαϊπ5. οΘοσ πον ογδί, Θχρ]]οᾶν βίπάογού, οἵ. Ῥάγπ. ν. 112 544. 

Ἰκαγβί. Ια Ῥαυιηθηϊάθιη Αὐὶβϑίοίθ!ο5. θαΐθημβ ᾿η040 δἃςο68- 
51558. Ἃ41ο]Ὁ δά βίδίπθη μη ρυ]Ποἰρ τι πον 6 η8, 4αδίθηιϊβ (χατὰ 
τοσοῦτον ὅσον ὑ83) ἄπο ρτϊπεὶρία, οἰ άππ οὐ ἔρμη, ρο- 

510, ΔΙ ΘΓ αὐ ΠΟ ἢ 5, δἰ θθυι ταῦ τηδύθγα]6; 4πᾶ6 ἀαϊ οι 

ἄτιο ῥυϊηοὶρία αΐα ΠΟἢ ἴῃ 'ρ88 ΡΒ] Οβορ δα δχροβιί πα 564 ἐν 
τοῖς πρὸς δόξαν 5ἰαίυϊς, Προ ἁπλῶς 564 πως δ4 ρμροδβεῖββ6 41- 

οἰδατ, ---- Ῥγοχ μη νουθὰ τοῖς δὲ πλείω ποιοῦσι μᾶλλον ἐνδέ- 

χεται λέγειν ὑὉ ποη ἀ 66 μλι15 ΠαΔοΓΟΓ δα 4168} ΡΒ] ΟΒΟΡ πη 
Γοίθγθηάα βἰηξ, αὶ αασιὴ Ρ]ανα βίαίπογοί δ] θιηθηΐα ὉΠΐ ΟΧ 

μ15. ἐγ! θαουῖῦ νὰ τποίτ!οθιη. Ταηίαμη δηΐμη ἄϊοὶϊς Αὐἰβίοίο 65: 

ΡΟΐα1556 608 ΡΒΠΟΒΟΡΙΟΒ, 48 Ρ] τα βίδίπθυοηΐ σου 6[6- 
μηθηΐῶ, [δ !]} 8. ῬΟΡυ θη δά ᾿Ἰῃν θη! η ἀλη Οδι581 ΠΟ ΤΊ ΘΘΙῚ; 

δίαιιθ 14 605 ρΡούίι 556 ῬΓΟΧΙ ΗΒ. ψΘΡΡ15. ΘΧΘΙΙΡ]Ὸ Ῥδνμ]θηϊ- 

α15. {Ππϑίταΐ οἷον τοῖς ϑερμὸν καὶ ψυχρὸν κτλ., ἡπ6ηὶ δι οιη 
ἴδ δηΐθα αἰχὶὺ θαίθημβ σαιιβᾶι ΠΟ ΓΙ 661), ὈΤΙΠΟΙΡΙ ΠῚ) ΠΟΥ ΘΒ 

βία τι586, 4υδέθμ5. ΠΟ ΠΠδΠῚ 5641 τ88 οαϊιβὰ8. 6586 ΡΟΠΟΓΙΘί. 
Δα ΡῬαγηθηϊάθιη. οηΐπὶ τοίου θη ἃ 6556 ἢᾶδο νϑυθὰ οἷον τοῖς 
χτλ. ΔρΡράγθθὶῦ σομΐθγοητ ὅ. 9860) 31. 46 ρθη. οἵ θουν. 1 8. 
918) 6. Οᾳποά 51 αἰ5 Εμμηρ Οο! ομὶ ρΡοΟίϊι8. ΠΪ5. ν 6 .}}}5. Β191- 
ΠΟΔΡῚ ρΡαΐαν θυ, ἀαοηΐδηι 18. ἰρη θη ΤΟΙ 15. ὑγῖθτι5. Θ᾽ ΘΙ ΘΠ Ε18 
ΟΡΡΟϑαθυῖξ οὐ Ἰπδίουθιῃ οἱ αἰρηϊ δέοι {Ἰαογΐ, εἴ. δα 4. θδὅα 

91, δὰ 4φαϊάοι γαῦ]0 ΓΘ ΓΟΥ ν᾽ ἀϑὕιν 6586 48 πὶ ψΘΡΟΥ ; ἸΘΏ ΘΙ 

Θηδῃ Πἰοοῖ μη ρ 06.165 βαρτὰ το] ψια οἰ θιμοηία ἀρ ηαίο οἵ- 
[ουγϑύ, ἐδμηθη νἱχ ν᾽ ἀοίπι ἐδῃέίιι ἃ 5ἃ ρ511|8 βϑηΐξθηα αἰ56685- 
51586, τὖ νἱηπϊοδίαι) διηϊ οἰ 6. οὐ σΟηΘΠΓΟΠΙ γ ἢ ᾿ΠΟΥΓΙΟΘΙῚ 

84 πος δ] οιμθηίι ἐν δηβίου γί. 

984)8 μετὰ δὲ τούτους -- 22 τοῖς οὐσιν. (ορηϊ- 
(18. μ18. ἀπο ι15. Οδυιβασιιη) ΘΠ Ρθι5, μετὰ τὰς τοιαύτας ἀρ- 
χάς ᾿ι. 6. τὰς ὑλιχὰς χαὶ τὰς ποιητιχάς, ᾿ρϑὰ νον δι5. νἱ οθᾶ- 

οὐἱ (οἵ, δά 418), αιποηῃΐδιῃ. Οὐ0 του ἢθο ἃ} οἰ οι η15 Γὸ- 
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ΡΘΕ, πθὸ [ουίαηδα --- τῷ αὐτομάτῳ χαὶ τῇ τύχη, 46 φιονῖμ 
ἀϊβουηΐη οἵ. Ῥῆνβ. ΠῚ 6 --- νἱἀεθαίαν. ἐγ θαϊ Ρο886, διης 
ΠΟΥΟ ΘΑ ΒΑΡ ΘΈΠΟΙΓΕ ΘΧΡἢ ΘΔ Πἀππὶ σΘηϑαθιῖηῦ ΡΠ ΟΒΟΡΙ. 
Οιιοά ᾳάσμ ᾿πδ 1865 ᾿ηβθ ποτὶ ΑΠΑΧΔΟΌΓΔΒ, ἀϊ οἰ πτ᾿ δι ὴ 

(αἰτίαν ἔχει οἵ. 5.41}0. δὰ ῬΙαί. Αρο]. ρ. 889) Ηοτιηοί πηι 
δηΐθα ἴῃ δαάθη [ἰ|5586 βϑηΐθηίία. ϑ6ᾷ ἃ} δᾶ, 4πᾶπ| Ατὶβίο- 
[6165 1πβέϊξαϊί, σδαβοσαιη (ἰδ. ποίη 6. ἃ ἀἰββοηβοσαηΐ Απᾶχδ- 

ΘΌΓΩΒ οἵ 8ἱ πὶ 811 ἰάδιη βίαϊπθυπηύ (οἑ μὲν οὖν οὕτως ὑπο- 
λαμβάνοντες δ20), αὐ ποη βοἰπρογθηξ ἃ τηοίτίοο οαπιβὰ ἢ πδ- 

Ιθπη, 864 οχ δοάθῃν ρυϊῃμορῖο οὖ τποΐαβ ΟΥΙΡΊ θη οὐ ΠΉΘΙῚ 
θοπαπὶ τορϑίογοηί. ΟἿ. 7. 988) 7. ἴρβὰ νοῦῦὰ 021 ἅμα τοῦ 
χαλῶς --- 2ϊ τοῖς οὖσιν ἴα ν᾽ ἀδηΐον σοηδβίγι μα 6556: τὴν 

αἰτίαν τοῦ χαλῶς (1. 6. τοῦ χαλῶς ἔχειν τὰ ὄντα) ἅμα ἀρ- 

χὴν τῶν ὄντων ἔϑεσαν, καὶ τὴν τοιαύτην (Ἐ. 6. δ τ] 6Ω] 
αυϊάθ}) ὅϑεν ἡ χίνησις χτλ. --- Τ) 6 ἀδι δάν. ἔσως 12 εἴ. 

δα ὅ. 987α 26. ---- [)6 Ηοτοίϊπιο ᾧ 9 ἰηίογρτοίοβ ατδθοὶ ἢἰ- 
8 Δμρ] 5 ργοαϊἀουαηΐ, Πἰδὶ ἀῶ 6χ Π15 ρ515 γϑυθὶβ ΑὐἹ- 
βέοίθ!β οο θοῆς. ποα Αὐὶβέοίθ! οβ βου ἀ6 8η. 1 2. 
404« 25: ναξαγόρας ψυχὴν εἶναι λέγει τὴν χινοῦσαν καὶ εἴ 
τις ἄλλος εἴρηχεν ὡς τὸ πᾶν ἐχίνησε νοῦς, Ἰὰ πὰπη δά Ηοτ- 

ΠΟ 1} τοίου ναοῦ, δαιηοάμπμ ἄπιθι οϑῦ; ῬΒΠΟρο- 
18. Ατοβοίδππι 6161 ρΡαΐαί. Οπδοοῦθηᾳαθ (6 Ηοιιηοίππηο ἴο- 
γα έαν, ΕΠ Θη 5β6. οΟἰ ΘΟΕ (ὑαγι5 [Ι͂ἀἄθθη Ζαν (αβοἢ. ἃ. 

ῬΆΠ. ρ. 390 --- 593. (ὐοιπιποηῃίδέιοηοι, {πᾶ 46 δ 6η) ΤῸ 
ΒΟΓΙρβ16 ἴσῃ. )δηζίηρ ον (46 Πδοτιποίμππο (Ἰδζοιηθηϊο οθι- 
τηθηΐαί. [6061 1625.) οαφυϊάθαι ποὴ να]. 

ΓΑ ΡΤΕΥ. 

πὶ 5ἱηνὶ δὲ δοηΐθηία οἔξαηι ἔἤοδὶοει5 οἱ αν πθηἑαο5 {586 

υἱαοηίαν 984 23 --- 52. Αἀπμοπίαπι απΐϑην ἧμ παΐα γ᾽ υηὰ 

οὐ ο ποῖ εἰδίφμο δονυαίι5 86. δειδίπαδ οἰἑαην ρον εν αἴε5 

εογπέι", ἤπηροαοοίος. αρίἑεοηι ροδιιὶξ εαπδαπι πιοίτσθηι, αἷ- 

ἔϑναπι ὑοτὲ αἰΐοναπι πιαϊὲ "82 ---θθῦα 10. 5'οα φιμηι ἐμὲ μὲιὲ- 

ἰοβορἰιξ ἄμμο ροπονθηΐ ρνϊηεὶρία,. πιαίορίαΐο, οἱ πιούυθιδ. πιο- 
ἰγῖεα δαϊιδα ρΡαγπ αὐ ουρίϊεαπάαπι παΐι" αμην τιδιι5. Θδΐ “πα- 

ΔαΘΟΣα5. -- 21. ποφιθ ἤὐἠηιροιοοῖίοβ βαΐἐ5 δἐδὲ ἐρ86 δοπϑίαί 

- 29. φιιὶ φιεΐάοηιν ρμν'αοίον" αἰιιρ[ἐεϊαίοην σαιιδαθ πιοίν εὶς 
ἐϊια εἰἴαηι πουαυϊί. φιοίί ρμνλμνιιβ φιαίνιον ροϑιῖ! οἰθηιοιία 
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-- 4. ριοΐρριι5 οἱ 1)οηιοονϊίιι5, ρϊοηιηι θὲ ἵπαπθ ρυϊποῖ- 
»ία 6586 γογηι ταΐδ, δὲ ἤογηια δἱίιι οὐ αἷμ δονριιδοιίογιηι 

αἰϊυον δὲ αἴθην γ6γ μην 6αρ]ἱοιιογηΐ. (16 πιοίτῖοα δαιιδα ραγηι 
δοἰἰἱοὶ(ἐ --- ὑ22. 

984 238 ὑποπτεύσειε δ᾽ ἄν τις -- ξ82 χρίνειν ὕστε- 
ρον. Ἠδβιοάιϊβ ἴῃ {ποοροηΐὰᾶ ν. 116 --- 120 οὐ Ῥαγῃθη! 465 ἴῃ 
68 Ῥδυίθ ΘΓ ηΪ8, πὰ 8οσΘ 6 η8 84 συ σᾶγοπὶ ΟΡΙ ΠΑ Π ΘΙ 
ΘΟΠΟΓΔΙ ΟΠ βία οί Θχρίϊοατο νυ. 131 Καγβί., φιοά ΑἸποτοιη, 
Ἴβρωτα, Ῥτὸ ρῥυϊμοῖρῖο ροβιιθυιιηί, 608 διιηῖ]6 ηαϊά, τὸ τοιοῦ- 
τον, δ 5 ν 1588. Ασϊβίοίθ!] 65 βιιβρ σαΐασ. [ἢ βαβρίοϊοπο δοαι165- 
οἰ, ἢ6 6 ΡΙῸ σοτίο φαϊάσαδιη βίδία! ργορίογοα, φαοά Γα] στη 
᾿η ΟἸπογῚ8. 'ρ88 οΟὈίοθοία δϑὲ ΠΟγπῚ σίγοσιπὶ βοῃίθηία. Οποά 
δαΐίθιη ἀἰοϊὲ τὸ τοιοῦτον ζητῆσαι τοϊοτοπάπιη οϑί δά οχίγθιηδ 

ΒΌΡΟΙΙΟΥΙΒ. ΟΔΡΙ 8. γογρᾶ; 4] ΑἸΠΟΓΘΙῚ ἴπ ΡΥΙΠΟΙρΙΪ5. ροϑα6- 

ΤΙΠΠ, 681 ΟΙ8 ΘΙ ν θυ αη Οδιιβ8 1, 4πᾶ6 δάμη οἱ Π|Π8}15 δϑέ 
οὐ πού θη8. (Διιδιηητιδι ΘΗ 5110 ΠΏ ΘηῚ Πα ΐπ8. ΘΧΡΟΒΙ ΓΙ ΟὨΪ5, 

αιδ8 δϑέ 46 Πδβίοάο εὖ Ῥαγιηθηῖάθ, πηϊσθ πποί! θὰ ᾿ΤΙΠοΙ- 
ΡἾ Πδύμγδι σοί, αἰτίαν ἥτις χινήσει χαὶ συνάξει τὰ 
πράγματα ὑ30, ἐδιηθ οὐ ρτγοίθοία δϑύ μᾶθο ἀἰβριυιδίο ἃ τπθη- 

([0η6. οδιιδ6. ΠΠΔΠ15 ὁ 8, οὐ ἀθίποορβ δά δαπάθηι γϑαϊ, φασμη 
Επηροάοοϊοιη ρα ΟΠ γα ἀϊη 6 δὲ ἀοἰογιαία πδίπνδο ργο 5ρ6- 
οἰαία δὰ ἀπρ!οχ ρῥυϊποϊρίαπμη ἀθάιποίπιη 6586 41οἷς ὁ 92 546. --- 
Ῥδγιηοη! ἀθιιη ΨΘΥΒΙη απ} 8111 Οὐδ) βορέου 5 Δ Θδηΐ, 

οἵ. ἹΚαγβί. δά 1. 1., πυιβαθδ ἔδιηθη 414 510 γοῦθὶ μητίσατο 
Βα Ι Θοίπ πη. ΟὙΔΙΠΠΔΕΙοα} ἰπν ΘηΪ αν. ΑΟ ποιπθη ᾳυΐάοῃ, ποά 

Ροβαθε Ῥδγιηθη 465, αἴτιαι [ἀοτ]ς νάγχη νοὶ] Δίκη, χαρά 

ΘΓ ΠΡ τπη 5. σ οἱ αἱ δα Ῥ] αὐ. ϑγιηρ. 178}, δὴ Ζένεσις νε] (Φύ- 
σις, οὐ μῥ]ασοῦ 8185, ᾿πηοοσγίδο οβδέ σοηϊθείαταθ το πα θηάπμι; 
46 ἰρβὰ τὸ μος οοῃβίδί, φαθιη οι 4116. ΡΟϑιΘΡΙΡ 5111} 1} ΡΥΪηοὶ- 

ΡἾῚ πον θη5. διοίογθη, θη δή60 ἱπάοῇΠηϊία πΟίΪΟ πα [1586 
ΟἸΓΟΙΙΠΒΟΙΡύτιπ], αὖ 410 δα ΠΟΙΪΠ6. ΔΡρΘΙΙαν ουῖς πῸη ππα}- 

ἴῃ τοίογαί. Ἠβι0 1 δαΐθιη νουββ δχίγθιημδ, ἃ0 Ατιβίοίο! ἃ 

ΡΓΟΟΙΪ ἀα}010 ππθμοΥἸΓοῚ 8]}]αΐτι8, ποβύγὶβ ἰη δα ΠΗ} 5 ρ8α}}0Ὸ 
ΔΙῸ ν Ἔχ θοίαν: ἠδ᾽ ρος, ὃς κάλλιστος ἐν ἀϑανάτοισι ὑεοῖ- 

σιν. Μιάδίιν διιέθιη Αυιβέοίθ! 65. Δ ΘυΓαυ ἰ586. ἃ}0 1ρΡ815. ἢ 6βῖο- 
ἀ618. νυ ]5. μη" Π]πλἢ ν δ βίαι Τοοογἀδίίοηθ ἀδοορίμβ, νϑ πε 

οι. ἢ. 9 579. π194. γι. ἴῃ Αρο]]. 515. 8527. --- Ουοά 
δαιΐθιη (Το, 415. 510 ρτμη15. δἰπϑάθηι βϑηΐθηΐξίδο δποίου ἐξέ- 
στω χρίνειν ὕστερον ᾿ 32, ψαδιηαιιαιη ροϑέθα 46 5[1}}}} τὰ δρὶ- 
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τὰν Ν᾽ 4. 1091 4 544., ἰδιηθπ {Ππὸ πο Ροΐοβέ γεΐογγὶ, χαΐα 
ἴθ] ΠΟ πιᾶρὶβ απδ ΠΟΟ 060 ἀεἰηϊαν α110 ΟΓάΪΠ 6 Δ]ΓΟΓ ἃ]- 
ἔθγπ Θχοθρογῖέ, 564 ππίνουβα ἤδηο ααδοβέμθιῃ, τα ΔΙ [ΘΠ 8 ΠῚ 
ἃ ΤῈ Ρῥτοροβίίδ, δ΄ Πππὶ ἴῃ ἸΟοιπ ἰγδηβίογί. 

9840) 82 ἐπεὶ δὲ καὶ τἀναντία --- 98ὅα 10 τὸ κα- 
χόν. Οὐδ Γδ(οοϊπδίίοηθ ἀποίιιβ Α ΠΑΧΘΘΌΓΑΒ ΠΟ ΠΈΘ ΠῚ ΟἸΠΠΪ5 
ΒΘΠΘΓΔΕΙΟἢἾἶ8 ΡΟϑαϊς ΡΥΙΠοΙρίαη, δϑάθμι ἴογα ἀποίπμι Επηρ6- 
ἀοοΙοπι, Δα 1ΐα δὰ σΟΠΒΙ ἀογδί μοι ρΡΑΓΙΓῸΓ πδίπγαρ ἀοἴοτ- 

"ταί, ἀαρίοχ ροβιιΐββα ρυϊποῖρίαμη Ατσὶβίοίθ! οβ δ ἐγδίατγ. 
ΟΟἸΠ]ερῖββ μος ν᾽ δία Ασϊβίοίθ οβ νοὶ] οχ 115 δρι ἐμ οέ]β, ααϊ- 
θὺ5 Ἐπιροάοοϊ 5 Φιλίαν εἰ Διεῖχος ἀδβογ 1, φααπι {Π|ὰτὰ ἀἱ- 
εἷς ἐπίφρονα, ϑεμερῶπιν ν. 146. 12 δίιγζ, πος οὐλόμενον 
ν. 80. 1, μαινόμενον ν. 8, λυγρόν ν. 820, αἱματόεν ν. 12, 
γε] ἱπ46 ᾳαοά πηϊξδεϊ ΞΡ ΒΔ ογὶ, ἃ} οἰ 8 6 νἱ σοπἰ αποΐδ6, αἰ ν᾽ ηδ τη 

ΡΟ ββι ματι πδίαγαμῃ Επηρ άοο 65 νυ ἀθίιν 55 8556, οἵ, Β᾽ 4. 
1000) 8 54ᾳά. δ8δεά πίγιμι τθοία οὐ οχ 'ρ8ἃ Ἐπηρθάοο β 56η- 
ἐοηςα ΠΟΟ ΠΟ] Θσ ογῖῦ Ατἰβίοίθ 65, ̓ὰγ ἀπθιέας Βγδη 15 ( 686}. 1. 

Ρ. 199; νἱάοδίμν. δηΐηὶ ἀποθιι8 Π18. ῬΥΪΠΟΙΡΙΪ5. Παίαγα 6 Ρο- 
ὕϊπι5 ααδιη τη ΓΘ ΠῚ οὐ ΠΠδ]Θπ) νἱπὶ Ἐπ ρ 0065 5151 Π|68556, 
[ἃ αυϊάθιι αὖ ΘΘΠΟΓΔΙΙΟ ἴῃ ἀτιὰ5 ΘΟΠΪπηΡ 6 ΠΑΙ οὐ ἀἰβι απο θη 
ὙΙΓ65 ρδυθα δ 'ρ88 ΡΥ ΟΠ 6 Θχρ!!]σοίαγ, ΠΟ Βα] δία θη- 
15. πηπηαία Ὀ}}} ὨδέμΓδ. --- (ΟΠ Ἶββα δυΐθπι 5656 ΠΟς 6χ οδι- 
τ] 115. ἘΠΠΡΘΟΟ115 πθῸ οογίαπι οἰὰβ (θϑυ πη ηϊ τη ἃἰΐοιτα 

ΡΟβ86, δος σετία ἰοοο (σομἢαεπέϊιβ. δηΐμὶ 4110] [46 πὶ ρΟηΪϊέ 

ΑἹ 10. 107ὅα 86. 2) 5Ι᾽σῃϊῆοαΐ νου 8 εἰ γάρ τις ἀχολου- 
ϑοίη --- ᾿ιμπεδοχλῆς α«4. δ, 00] ᾳυϊάριη δά νοῦρὰ ἀχολου- 

ϑοίη εὐ λαμβάνοι οὈϊδοίη ἃ λέγει ἔλιπ. τοροϑίβπάμι εϑ8ὲ 
6 ψογθὶβ πρὸς ἃ ψελλίζεται λέγων Ἔμπιπ. Μείοτοβ. ρΒ]]050- 
ΡῬἢῸ5. ααδβὶ ργορίου ἰπ[δηΕ 8 αιθϊ8. ΒΔ] ΕΠΓ6. 1101 δεΐδιη 4π6- 
γα Αὐἱβίοίθ! οβ, 10, 9934 15, ἰἀδοᾳφαθ 4πᾶ6 βιθο θϑοῦγα 8|- 

ΘηΙΠοδγπηΐ, 413, χάση δά οοιἰᾶ8 δὲ β88 ααϊἄθι πΟίΟη 68 

ἘΣ... (διαρϑροῦν ὅ. 9860) 6. 8. 989« 32. δ), Ξᾶ6ρε 4]1- 

ααδηΐαπι ᾿ητηΐαν 1. 

98ὅα 10 οὗτοι μὲν οὖν -- 29 ταὐκαβρ μόμέρεῖς πάλεν. 
τα ΘΔ αΒΆΓΙΙ ΘΘΠΘΓ ἰηνθηΐε 6556 ἃ νϑίρυ θα ΡΒ] ΟΒΟΡ 5 
δηΐθα δχροβιύ, πηϑίθυιαπι 9. 953 6, οσδιιβδι τηοίγὶ σοι 9846 

18, δηαίοπι 984) 8. 564 ᾳιοπίδιι Πηδ] 6 ρυϊῃοῖρι! πδίαγδπι 
ἃ ἸΠΟΥΓΙ06 ΠΟῚ βοοτορδγιηί, 9840 20, οὐ ἀργία τη ύγ! οθιη πιᾶ- 

515. 48 πὶ ἸΠΟ’ΑΪΘΠῚ οδιιϑὰ8 νἱη βρθοίαγαπηί, ἰᾶπὶ ἀπὸ τη060 
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ΒΌΠΟΓα 608 δἰ] 0556. ἭἸοἰΥ Οχ 115. ΘΌΠΟΡΙθ5, απᾶ6 ἴῃ ῬΠγϑι- 
Οἷδ 1Ρ856. ἀἰδέϊηχ!!, οἵ. δα 8. 9834 33. Μονθῃβ δαΐθι μυ]η- 
αἰρίαιη. ΠῸΠ να ἃ τδίίοηθ ἃ} 118. οββδθ δι! μη. τ ΟἸΠΠῚ 
ἰῃΐορτο ἀθοίμηδθ ΘΟΥΡΟΓ οΟδἰοβοογθί, ΑΠΑΧΔΡΌΓΔΘ ΤΠΔΧΙ 6 

ΟΡΙΙΟΙ δ, 41 τηθηΐθηι ΠΟῸῚ ἰδ ΡΟΙΒΟΠδᾶπῚ αγδιηδίϊ ΔΒ] ὙΙΐ 
4πᾶπι ἤδη] 6Χχ τοίη (μηχανῇ χρῆται α«18, οἵ. ροοί. 15. 
1454 2 μηχανῆ χρηστέον. ῬΙαί. (γαίν!. 420 ἃ ἐπὶ τὸς μηχα- 

γὰς χαταφείγειν ); ἰάοι Ῥ]αίο ἴῃ Απαχαρόγὰ νἱέυρογαΐ ΡΠ δοά, 
97 544ᾳ. 46 Ιορο. ΧΙ. 967, οἵ. Βταηάϊ5 αθβοι. 1. ρ. 269 ει. 
Νϑαιο νοῸ Ἐπηρθάοο 65, ααππὶ [αὐϊ5. ἀρ δῖιμ ρδίογαοξ τη0- 
ψΘηΕ{π|Π} ῬΤΙΠΟΙΡΙΟΥΙΙΠῚ τιϑι1ι5, ἴῃ αἰἰβε πο ΘΠ 18 ΘΟΥΙΠΙ Ὑἱ 58 615 

5101 φροία!ς σοηβίαγθ, 5: ]α] 46 οὐ ἴῃ αἰ ΓΘ ἢ 15. 6] ΘΙ ΘΠ 15. ἃιηῖ- 

οἰτἴἰὰ οὐ 1η σοηϊ πο 615 Τχὰ ΟΡ5 αβί, οἵ. δ'΄' 4. 100θ0α 26. 
ϑίαγ δά Ἐπηροά, Ρ. 219. Ζ6] ον ΡΒ. ἃ. 6τ. 1. Ρῥ. 190. --- «19 
πρὸς τὴν κοσμοποιίαν. ϑ᾽οαί! ποιεῖν πλείω αἴτια 3. 984 ὃ 
ἀϊοιηύιι, 4 Ρ]αγα ΡΥ πο ρία 6556 βέδξαιιηξ, ν8] γεγγᾶν τὴν 
τῶν ὀντων φύσιν 3. 984 9, χατασχευάζειν τὴν τοῦ παντὸς 
γένεσιν 4. 984 25 ἀ6 οχρ]οαηάα πδίατα οἵ β᾽᾿πουδί θη 6 Γο- 
ΓΠΠῚ ἀβαΓρδίαγΓ, Δ]]ΊΔ 46 ἃ Θθηϊ8 μ᾽ τη, ᾿ἰὰ χοσμοποιεῖν, 
χοσμοποιία ἀοοίγΙ δι 5 ΘΠ οαύ 46 ΤΠ γΙοὰ πηι] Δ᾽ 3. 10914 

18. ΡΙηιγ8.ὄ ! 4. 190α 22. ΨΠΠ|1. 250) 16. --- «2] αἰτιᾶται 
1. 6. τίϑεται ὡς αἴτια, οἵ. 4 2. 1013 13. Ῥῆν5. Π 4. 19θ0α 
2ῦ, ἐπαιτιᾶσϑαι Ῥ]αῖ. ῬΗδοα, 98 ο. --- «27 πάντα --- συνίω- 

σιν. ἴδε ΠΟΙΪΠ6 ΠΘΕΓΡΙΙ15 ΘΠ ΘΥΪΒ Ῥ᾽ΌΓΑΙ: σΟΠ ΠοἴῸ οη σοΓθῸ 
ΡΙΌΓΑΙΙ οἵ. Καάρον ατ. 8. 68, 2. Α. 1. Βογημαγάν ϑυηΐ. ρΡ. 418. 
Ηδιμ. δὰ ϑορ!. ΕἸ. 430. 5.411}. δὰ Ῥ]ας. ἀδ τορ. 1. 353}. 
ἘΤΘΑΙΟΠΕΙΟΥ 18. 8118. ΡῈ Αγβίοίθ θη], οἰἶπ8 4ὰ8 6. (Ο]]6ρ6- 
ταηῦ Θχοπρία Ζ6}} δὰ ΕΠ᾿. Νίο, ρ. 4. 209, ὙΥ̓ αἷέζ δά Αῃ. ργ. 

Π 20. 69) 3 ἴδοι! δϑί πιὰ 015. 8}118. ΤῸ οἷ5. ΑὙΙβεο θ  1ο5. ΔΘ ὍΓΘ, 
98ῦα 31] ἔτι δὲ τὰ --- δ ἐπῶν. Οαίιπον δἰ θη δηΐα ρῥΥὶ- 

1118 ΕπηρΡ 0668 ΡΟϑ. 1586 σΟΠβίδῃίον ἐγαάϊειν, οἵ. ϑέαν ρΡ. 150. 

δορά δὰ φιοάδιημοάο δὲ ἀπῦ γα 556 οἰθιηθηΐία Αὐὶ βίοι! 65 
μοηδύ οἰΐαιη 46 σϑη. ΠῚ 8. 880) 20: ἔνιοι δ᾽ εὐθὺς τέτταρα 
λέγουσιν, οἷον ᾿μπεδοχλῆς. συνάγει δὲ καὶ οὗτος εἰς τὰ δύο" 

τῷ γὰρ πυρὶ τἄλλα πάντα ἀντιτίϑησιν. ΟἿ. ϑέαν ν. 17]. 
Βνδηα 15. 1. Ρ. 204 ἃς ρτγδθείριι Ζ6}16ν 1. Ρ. 152 5ᾳ. [ρξὶ δὲ- 
6} ψοιβιι8, ὃχ 4πθτ5. πῸο ΘΟ] ΟοῚς Αὐἱβίοίο!οβ (ϑεωρῶν ἐκ 
τῶν ἐπῶν 2), πο) ν]άδηίι" ΞΡ ΘΙ 6586. 

985 4 Ζεύκιππος δὲ χαὶ --- 20 ῥᾳφϑύμως ἀφεῖ- 
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σαν. Ἰμοποῖρριιβ οἱ οἷ ἀἰβοί ρα! (Π 06 Θηΐῃι 5 σἩ ΠΠ οασὶ πὸ- 
τηΐη6 ἑταῖρος τποποὲ Οὐ. Ἐς. Ηουμᾶπη (σ 650}. τι. ϑιγϑβί. Ρ]αῦ. 1. 

Ρ. 284, 61. εἴ. ΜΟΙ ΟΝ 1) οι οΥ. γάρ. Ρ. 9 ποί. ἹΚτίβομο 
ἘΟΥβομπησ θη Ρ. 145) Ἰ)ιποου ἴα5, τι τηούπ8. οΟϑ ἰαγὶ ΟἸΠΠΪΠῸ 

Ροββιὲ πόνο ἰὴ ΕἸ] θδίϊοδη το ἀδηΐῦ ἱπιηο ὈΠΠΠ αΐθ μι), δάνογβδί 

Ῥδυμθηϊ 1, 41 ᾿Π]ν ΘΥΒι1 ἢ} Ῥ᾽ ΘΠ 6586. Θη 18 βίδίαϊ, πᾶν δὲ 
πλέον ἐστὶν ἐόντος ν. 19 ΚΚανβί., βρδύπιμπη. νδοιιη ἴῃ ΤῈ δ0 

νουϊίαίθ 556 οοπίθηἠιηί. Οποά ααϊάομι χεγόν «ιδιη 181] 
1ὰ ΟΡροπηΐ σοΟΓρΡ ΒΟ} 15, ααδ6 118 βαηΐ ἡ ὑποχϑιμένη οὐσία 
10, αὐ απο δέν (ΡΙαΐ. δἄν. (ο]. Ρ. 1109) νοὶ ὄν, {Ππῶ4 μη- 

δέν ν] μὴ ὃν Δρρεϑι!θηΐ, ἑδιπθῃ ἰρδαμῃ {Ππ4 μὴ ὄν γ6Γ8 6556 
βίαψαιιηξ, μου 16. 86 νοὶ] 'ρ56 Ῥδγῃθη! 68 ἴῃ ΟΡΙΠΔΌΠΠ 18 6 6- 
ΠΟΙΓΔέΙΟἢἶ5 ΘΧρ ᾿οδύομ6. φασι {το  ἀδπὶ πδίαγαπι δ] ΠΟῊ - ΘΠ 5 
τοίουγοί, 6586 δῶμ ὨΪΏ110 β8θοῖα5 νοὶαϊί, ὅ. 9876 1, νοὶ] ῬΙαίο 

αὖ οἰαρογοί Ῥαγπη θη! ἀθὰ8 ΓΑΕ! ΔΕ! ΟΠ 65. Θχϑιβίθ 181] ΠΟ ἢ-6- 

{15 σΟΙΠΡΤΟ ΔΗ 8) 518] ρευίαν, Ν᾽ 2. 1089α 2 544. --- διὸ καὶ, 
αἷξ Αὐὶβίοίθ! 5 8, οὐϑὲν μᾶλλον τὸ ὃν τοῦ μὴ ὄντος εἶναί 
φασιν, ὅτι οὐδὲ τὸ χενὸν τοῦ σώματος. Ἐχίγοιια ψοῖὰ δά6ο 
τη βίο βιιηΐ σΟΥΓαρία, αὖ ΠΟΙ ΔΡΒΕΠπ 5561 ἃ ΓΘΟΙΡΙ θη 48 

ἴῃ ἐδχίμμι σοηϊΘοΐατἃ, 51 5815 [Δ ο] Ποῖ ἰῃν θη ββϑῖη "πη 6 6 ]81. 0{ 

Θηΐμ), φορά τοὶ παίπτα Παρ αι, τὸ χενόν δοιπηραγοίαγ τῷ μὴ 
ὄντι, τὸ σῶμα δαΐοιη τῷ ὄντι, 5ογ!θοη άπ οβύ ὅτε οὐδὲ τὸ 
σῶμα τοῦ χενοῦ νοὶ] 5ἴπη}} 6 φαϊρίαπι, {πα} 6 οὐϊδη! νψϑίογοβ ἴη- 
(οΓργοίθβ Θχρ  !οα5856. σΟΠ οἷὰ8. 4.50]. Ρ. 5350 51. ΑἸοχ. ρ. 27, ὅ. 
- ἰἴδπὴ 516! Δη 4 Ὲ 5511 ΡὮΠ]ΠΟΒΟΡΪ 4ατιπὶ πϑπὶ Βα] ΟΘγοηξ 
το ριι8. τηδίογίδμι, νυ οίδίθῃι ΓΘ πὶ ΤΘρΘίιηΐ 6χ ΡΥΙΠ118. ἢ 15 

τηδέουϊδθ αἰθοί ηθτι8, ΘΟ ἀθηβδίοηο οἵ οχίθηιαδίίοπο (ΡΠ 8. 
14. 1874 12: οἱ μὲν γὰρ ἕν ποιήσαντες τὸ ὃν σῶμα τὸ ὑπο- 
χείμενον --- τάλλα γεννῶσι πυχνότητι καὶ μανότητι πολλὰ 

ποιοῦντες. 46 σοη. ΠῚ ὅ. 803 18), 18 δἰομηϊδίδθ ὃχ Ῥυ 185 

διοιπογαπι αἰ [ΘΓ θη }5 (τὰς διαφορὰς "13, 5ς.. τῶν ἀτόμων) 
αἰ νου ΒΔ) ΤΘΙΠῚ ΠδίαΓΔ ΠῚ ΧΡ ΘΓ βία πουαηΐ, ΡΟΠΘη 68 ἔδπι- 

4πᾶπ ῥτϊποὶρία αἰ ουθηθϊδυαυι ῥυσμόν (οἵ. ΤΓΘΠ46|})., 46 8. 
Ρ. 214. Βναηαῖ5 (οβ0ι. 1. Ρ. 814. ΜΠ] δοΝ Ποιμοον. ν. 192. 
544.) διαϑιγήν (ΜΌΠΔΟΙ 1.1. Ρ. 262) τροπήν, ᾿ι. 6. [ΟΥ̓Δ πὶ 

οὐ ογάϊμοιι δ ροβι!θηθιη; οἵ αἰ νουβιἑδῦ 8 αα! 46 η} ΡῸΥ ΡΟϑι- 
{0 ῃθιη οἰϊεοίαα φαοὰ Δ οὐ Ζ ργὸ δχϑιρίο αἰϊονέ, οορὶίδη- 
ἄσιη. ΠΙμλ γα οϑύ 46 δηξ αυ 55: π|15. Πᾶγαπι ΠΠΓΟΓΆΓἢ} ΠΡ 5, 

4πᾶ6 δἄδο 5ιδὲ βιιμΐ αὐηθ5β, τὸ δὶ δἰίοσα ἱπο! ποίαν ἀἰ [οΓὰ 



τ0 «4 ὕ. 985. 

ἰη46 οχϑβίβίαί, Μοίγ σοὶ δυΐθιη σδιιβᾶπ) 4ατηι ΠΘΟΘββι δίθιη 

6888. ψοΪπουϊηΐ (Π)διηοογ. ἔν. Ρῃγβ. 41. Αν. 46 βρϑη. δῃ. Υὶ 8. 
789) 2) δαῃιαιιθ ᾿ἰΐαᾳ 5 ρ]]1οἰΐον. οἱ ᾿πἀο ηἴ6 Ροβαουηΐ, αἵ 
ΠΟ ἰηϊαγία τὴν τύχην καὶ τὸ αὐτόματον Ατϊϑίοίο} 65 608 ΡΓῸ 
οαῖιδα ΒΔ τ 556. ὈΠΙν ΘΓ ΤΌΤ ΟΥ̓ ΪΠ18. σοηβογοῦ (ΡΠ ν5. ΠῚ 4. 

19θα 26. ο0}]. ϑοχέ. Ετηρ. δᾶν. πιδίῃ. 1Χ 118. ρ. 416,19. ΒΚ.), 
ἸΪΓΑΓῚ ΠΟῸῚ ῬΟββιίμητ5, 40 6085 ῬΑ. ἃ0 ΓΟΙΙ.05 Ρ Π]ο50- 

Ρ᾿ο5. Δη 4 ]5βίμη085. [ον δ 18. 1 Ἰῃν βίο πηα μὰο οαιιβα ἰποὰ- 
βαύ, (ΟἿ, ΖΘΙΠ16ν. 1. Ρ. 206. Μυ]]δεῖι Τ)οιποοτῖε. ρῥ. 382. 

οδῦλ 6 λέγοντες οἷον τὸ μὲν ὄν. ἴὐηΐαβ ΠγῚ «(4 δὰ- 
εἰουνϊίαε οὈβθοας! οἷον ΟἸβουιηΐ ΒΡ Πα. οὐ θ6κκ. 864 ρῥγδο- 
τογααδιη χαρά δια σοα οὶ ΒΓΔη αἸ βίη ΡΥ ΟΙριι 6. ΠΙΠΙ 1ΠΔ 6556 
σΟὨ βιπὴ ΔΠ101 οἰϊδιη ἀρρᾶγοί, παι βοῖο ἃῃ ἴθο ἰσΘ6Ὸ οἷΓ 
ΠΡγατῖα5. οἷον ΟἸμἰβοσὶξ ἴδοι! ΡΟ 551 ρουβρῖο. ΝΙΙΓαπι. τιϑὶ- 

[αία οἱ δγᾶΐ δὰ βἰϑῃϊ ποδί σνοοαθ}}}} οἷον, 4πὰ ΘΧΘΙΠρΡ]}15 αἴ[6- 
ΓΘΠΩ5. ἸΠΒΟΓΥΪ, ΠΟῚ ΠΟΘΙ ΘΓ [ἀθιὴ δι ΓΆΓΟ ὈΒΌΓΡΑΓΙ, πὶ 

ΠΟΠ ΘΧΘΟΙΠΙΡ 15. τοβ 1ΠΠπιβίγαίαν, 56 δἰϊπα απ! δα Θχρ] !οα ΟΠ 61 
Δ άπ αν. ΟἿ. 4 11. 1018 15, 17. Ζ 8. 1033« 834. [4. 105) 
28...4.4. 1070 23. ὅ. 1071 4, 46 ᾿ηΐεγρ. ὅ. 17α 20, 22. Αη. 
ΡΓ. 11. 240 16. 5. 2711, 14, 24. 16. 8θα 40, 61. λέγω δ᾽ 
οἷον Π 3. 1078ὺ 8. Αη. ροϑβί. 1 19. 8234 8. οἷον λέγω Αῃ. 
Ροβί. 1 2. 72α 80. αἰ δά (δι. 8. 1 18. 

ΑΙ 

Ῥυιπασονοῖ, ἐπι πιιπιον δ δορὶ παΐμγ αι γϑγηι γαῖ, γιιι- 

ἨϊΘ᾽Ογηι δἰθηιθηία, ραν οἔ πιραν, δὲθθ ἐπα ἰθχιἝιηι οἵ εἰογ- 

πηι, ργῸ ργἱπεὶρὲὶὶδ πιαίονἑαϊὶθιι5 ἰαθιιον ιν, 980 28---θ8θα 

21. Αἰὲ 6 ᾿υϊμαρονοὶδ ραγῖα φιαράαηι εοπίλ αὐλογηι τοῖ 

ἄἰδεοι τοί ππηῖθρὸ ἱπαογηϊία ρεὶπεὶριογιιην τη θῦὸ ἠαῦιιο- 

γε --- 2, Κα θην" ατίοηι νι μασονοὶ αα πιαίϊονἑαϊο εατι- 

866 5'Θητ5 σα τοί 556 ργϊποὶρμρὲα --α 8. --- Εἰδαίαθ. φιιὲ 

ἑπινι αὐ λίθοι δ.αίΐιιοηηί θη 8 εἰν αἰ δὴν. ἔπ σθηδην ἑἰς πον 

τορι. τὐδὲ φιαίδηιι5 υοἷ πναϊονλαίοηι τοὶ ἑαἰθαίθηι δαηι 6556 

φοίιον μη εἰ αΐθηι. οἵ ψιιαίοηιι5 αὐ πιοηΐαϊο5 ορὶπαῤίίοηι εογ ες 

διιδεορὶ βοπον αἰϊονιὶβ δαρί σαί ἱοπθηι --- 9874 2. Ζοιίψιιο φιὶα 

Πιιοιιϑημθ εἶδ ρνυἱπεῖρὶϊα α υὑϑίονῖδιι5 ἀσοορον τηνι σοηιρείαΐ --- 

«19, οἱ Π᾽γίμαβονθοδ ρῥγΐηιοβ φιΐάθηι 8ο ρμαγηὶ εἰ ον." 

Ἰἀοαία οαϊιδαθ β'θηι8 ῳιαρϑδὲυἐδδ56 αὐἰαϊὶί --ο- α 28. 
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οδῦ) 28 ἐν δὲ τούτοις καὶ --- 98θ418 ἀχριβέστε- 
ρον. Ῥγεβαρογθοῦαι ποι ηΐ ραγ οἰρίαμι οἱ καλούμενοι ὑ 23 
(εἴ, 8. 989) 29. Μεοίοοτ. 1 6. 342) 80. 8. 3454 13. 46 σοοῖο 

Π 13. 2938α4 20) ρτορίογοα νἱἀδέιν δά! 1556 Αὐἰβίοίο  θβ, ααΐα 

46 ἴρ80 Ῥυιπαρογα οἰπβαιιο ἀοοίγ πα νἱχ σαϊάψαδμπι ἰνδαϊέιιμη 
δοσορογαύ, οἵ. Βυδηαῖβ 1. Ρ. 435"; ἰδιηριῖιβ οἰΐδπη, 10 οχϑίϊ- 

(γ ῥυϊπ οὐ οἰ βοσιθνῖ ἀἸ5οΡ} 1 ΡΥ ΒΔΡΌΓΙοα 5815. 81η- 

ΡΠ 15. Πηΐθριι5. ἀ6βουθις, ἀασπη ΡΥ ΠΔΘΌΤΘΟΒ. ΡΒ] ΟΒΟΡ 5. δηίθᾶ 
ΠΟΙ Π 8.15. ΡΥ ΘΠ. 165 δοίαξα ρΑγ η ΒΌΡΘΙΙΟΓΘ5. 6586 61Ο]0. 
ΗΙ ᾿ἰοτταν ΡΥ ΠΔΘΌΓΘΙ αι 5656 ΠΟΥ ΒΙ 586 η0 ΓΘ θ115 τη δ ἢ οΙηὰ- 

(15, ΒΛ αγη ΡΥ ΠΟΙ ρα ΡΥ ΠΟΙ ΡΊα ΟἸ 1 ΤΟΙ 6556 μα δν Γαπί 

(εἴ. 9. 992α 32 46 ΡΙαἰοηίοῖβ: γέγονε τὰ μαϑήματα τοῖς νῦν 
ἡ φιλοσοφία.). 884 δχ ᾿ρ515 Τ6θ115. τῃδύΠ Θέ [οἷ5. τθ ΠΠΠΠΘΓῸΒ 

ΡΟ ϊββί μη ὈγΪ πορίσαι ΙοοῸ Βα γθηΐ, “πᾶ ]}ι18. 605 ΤΔΙΙΟῊΪ- 
θὰ5 δαἀάιιοίοβ ἀ1ο. ΕΠ Θηϊ οὐ ΠΟΙ ΌΤΙ ΠΟΥ 511|}010]5- 

5ηἃ Οδὲ ΠΟΙ ΟἸΠΠΘ5 ΤῸ5 τη Δ Ποιηδί]ο85, οἷ, δὰ 2. 982α 20, 

ἰάδοσιιθ ΠΌΠΟΙ ἰηΐΟΙ 68 Πδίαια ΟΠ]; δὲ ΠΠΠ]ΘΙ15. Π118 1} 

Θ᾽ θιη θη 15. ππδύθυ ἃ Π1}115 5 Π]]ΠΟγὰ 5101 νἀ ρδηΐα ΘΟΡΠΟΒΟΘΓΟ 
Ομηἶᾶ, ἀαδδοιηηαθ ν6] βηῦ ν6}] Πιηΐ, οὐ ψ6] βθηβίθιιβ ροὺ- 
εἰρίπηΐαν ν 6] ππδηΐο οορ᾽ίαπίιν, (ὁμοιώματα τοῖς οὖσι "27. 
εἴ. 6. 957) 11: μιμήσει τὰ ὄντα φασὶν εἶναι τῶν ἀριϑμῶν.) 
ΘΙ αΟ ἰπιϑε απ, Δ πμδπ ἃς πηϑηΐθη (ΑἸοχ. Ρ. 29, 16. Α56ε]. 

Ρ. ὅ41« 17. Βτεναῃάίβ 1. Ρ. 4910), τπδίατι αὔθ, το]! ἴθ ΓΘ 
(ὡς εἰπεῖν, οἷ. δά 1. θ8θα 25.) οὐμηΐα 5βἰηριϊα δὰ 5] Πρ. [08 ΤῸ- 

[γοθαηῦ ΠΌΠΊΘΓΟΒ, ἴῃ 4] 5. {Ποτααὶ Πδίαγαμι ΘΟΙΦΙΠΘΙῚ ἃΓ- 

θἱ γα θδηίαν, εἴ. ΑἸοχ. δά ἢν. 1. Βιδηάῖβ 1. ρ. 472 5ᾳ. Ουοά 
4ασπι μῖ5. βρη οαί νου ]5: ὅτι τὸ μὲν τοιονδὶ τῶν ἀριϑμῶν 
πάϑος διχαιοσύνη "29, ποιηθη πάϑος πα]]}απὰ μα θυ ρμού- 
δϑύ οχ 115. ββὩ Π οδ Οηΐθιι5, 4188 Θπυπηογαν ΑὐἹβίοίθ 65 4 2]. 
ϑοά χάσμα πάϑος καϑ' αὑτό εἶνε πάϑος ἴδιον, οἰκξῖον ρᾶτ1- 

[6Γ ἂς συμβεβηκὸς χαϑ' αὑτό (εἴ. 4 30. 1025« 830 --- 33) οἃ 
βἰϑηϊποοέ ἀριὰ Αὐἰβιοίθ! μι), {πᾶ αστη πη ΠΟΠ ΠΘδηΐαι ἴῃ 
Ιρβὰ ποίϊοῃ!β Ιου 5 ἀθἢηϊ 0.6, ΠΘΟΘΒΒΔΤΙΟ (8161) Π6Ὸ ΠΡ 6Γ 

δεοίάθηβ οὐ απίνοιβα ἄθ θὰ ργδοάϊοδηίιν (οἵ. 1 2. 1004 10: 

ἐπεὶ ὥσπερ ἔστι χαὶ ἀριϑμοῦ ἣ ἀριϑμὸς ἴδια πάϑη, οἷον 
περιττότης ἀρτιότης, συμμετρία ἰσότης, ὑπεροχὴ ἔλλειψις, 

καὶ ταῦτα καὶ καϑ᾽ αὑτοὺς χαὶ πρὸς ἀλλήλους ὑπάρχει τοῖς 

ἀριϑμοῖς χτὰλ. ἰθ14. 6, 1ὅ. Δ 11. 1019α 1 ἃ]. οἱ δά δ 2. 
9074 7), μου ααϊάειη βοηβιι ἃρέθ δορὶ ροίογαμῦ σψουρὰ τὸ 
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μὲν τοιονδὲ τῶν ἀριϑμῶν πάϑος. ΝΥ 6] ἱἹβ φιδίθγ ΠΥ} ΠΟΤῚ 

Ιά εβὲ πάϑος καϑ' αὑτό, ταἱ 510 τπυπηθγιβ φαδάγαίιβ, ἃ0 ᾿το- 
Ρίογθα ἰπβε! 8 Πδίμγαιη ρει ίαίαν. ΘΧΡΥΠΠΘΓΘ, 80 511}}}18. ΤΘ]]- 
ἀποτγιμ ΓαΐΟ. --- ΑΡΘΥ 5βί 6. γΘΓῸ ΠΕΙΏΘΙΟΥΙΠῚ ψἱπὶ ἴῃ ΒᾶΓ- 

ΤΟ ΏΪ 5. Τηϊι51 015 ΘΟΡΏΟΒΟΘΓΘ 5101 νἱϑδὶ βαιηΐ ῬυῃδρΌΓοΙ, τῶν 
ἁρμονιῶν ἐν ἀριϑμοῖς ὁρῶντες τὰ πάϑη καὶ τοὺς λόγους 

ὕ81, ἢ. 6. 5 Πρ] Γαι Πανπιοηΐδτιπὶ ἀδἤηϊία5. φαδ]αίθ85, ααοα 

φαίάοιη ἀἰδιποία8. δῦ οοποθηΐαβ διὰ πασῶν ἃ οοποοπίμ διὰ 

πέντε νο] διὰ τεσσάρων, ἰρβᾶβ4α6. δϑγιπι ΠΟΙΟΠ65 ἀΘβουρίδβ 
6558 σΟρ πονουπηῦ ΠυπΠ ΤΌΤ ΤΑ ΟἩ 115, εἴ. Δ 2. 1018 27: 

ὁ λόγος τοῦ τί ἣν εἶναι, --- οἷον τοῦ διὰ πασῶν τὰ δύο 
πρὸς ἕν καὶ ὅλως ὁ ἀριϑμός. 44 9. 991) 14. Ν᾿ ὅ. 1092 14. 
ἁρμονιῶν 5ογἰρβὶ, ααπι δάμαο ἴῃ δα ΠΟ 5 δα  θοαίαν ἀρ- 
μονικῶν, οὐ σοὐϊοιι αἰϊψαού δὲ τηαχίπιθ ΑἸθχδηανὶ οὐ Β 6β8βᾶ- 
τί οπἶβ ΟὈδϑοπίι5 διοίογιίαίὶ, 901]. θ98θα 4 οὐ Ν᾽ 8. 109θα 24: 

ὅτι τὰ πάϑη τὼ τῶν ἀριϑμῶν ἐν ἁρμονίᾳ ὑπάρχει χαὶ ἐν 
τῷ οὐρανῷ κτλ. (Αἰδέογαμη ᾶθο σγουρὰ ἔτι δὲ --- ὁρῶντες --- 
τοὺς λόγους τα, ΘΟΠΙ Πρ μὯδ βαηΐ οἰπὶ ΒῈΡΘΓΟΥ 5. ἐπεὶ 
ἐδόχουν ϑεωρεῖν, 5ϊφαϊάδιη. ᾿ΘηΙΟΡ. ἱπηϊηπίαΐα ΘΟΠΓΟΥΠΙΔέΙ ΟΠ 6 
δὰ ἀεοιμοῃβίταη διηῃ δδηάθῃι ΡΥ ΠΘηΐ ἸΠΐΘΡ Τ68 οὗ ΠΕΠΊΘΙΟΒ 
5ΠΗ1Π 1 πά4Ίη θη; ΡΓΟΧίπη8. ἀθιηπη) σ 15 ἐπειδὴ κτλ. αἰέθγα οὐ- 
ἀἰίαγ οἰπβάθι δηπηοῖαί ργοίαβίβ, βθοιηάπη Θῶπὶ ῬΘΙΙΟ ΟΥΙΠῚ 
[Γουιηδηι, 46. ααὰ ἀϊβρυίαν! ΝΡ ΘΙ 5ῦδοῖ αὐ. 5611. 8. 116, οἵ, δά 

8. 9884 83. δε4 ρτίπιδ Βαΐτ5. δἰ του. ρτοίαβίβ νοῦρθὰ, ἐπειδὴ 

τὰ μὲν ἄλλα τοῖς ἀριϑμοῖς ἐφαίνετο τὴν φύσιν ἀφωμοιῶ- 
σϑαι πᾶσαν 32, ἀαθιίο ἢππὶ 80 ΟἸΏῺΪ ρᾶτίο β8ηδ βηξ. Ετ- 

δηΐμ) πᾶσα ἡ φύσις ΕἸΜῚ] νι ἀοίαν ΑἸ πα 5 ρ ἢ ΠοαΓο ΡΟ 586, Πἰβὶ 

ΤΟΥ πηϊν δ διαί, οἴ, θ86α 1, 66 ψΈγῸ πηϊνθυβδμη ΓΘὶ ἃ]}1- 

οὐϊα5. πδύμπγαιῃ, ἃ ᾳφαρά μος ἰοοο ἀϊσοηάϊπη οὐαί. πᾶ. 6 ὨΪβὶ 
δά δοῖιι5 ν᾽ ἀογθίαγ, ργὸ πᾶσαν 50 6 Γοπ πάντα, ΔΙ 1α Α16- 

χη ΑἹ δποίογῥαία Ρ. 28, 17: ἐπεὶ τὰ μὲν ἄλλα πάντα ὁμοιό- 
τητα πρὸς τοὺς ἀριϑμοὺς εἶχεν. ἴδια πᾶ. Ποο ἰ060 ΡῈῚ τὰ 
ἄλλα πάντα 5ἰσηϊ Ποαπίαν, δαάθπι Ργοχί μη 8 νθ}}18 πάσης τῆς 

φύσεως ποιηΐπα ποίδηξαν; το], οἸηηΐα δα βἰ μη" Πα ἀ] Π Θὰ Πὰ- 

ΠΏ ΘΙΌΤΙ ν᾽ ἀθηΐαν οποία, ΠΠΘΙῚ διιίθ) ΓΟΓΠῚ ΟΠ ΠῚ δ ηΐ 

ΡΙΠΏΪ. --- ΗΙ5. ᾿ἰοτέμν οα515. Δ ἀπο] αι 6 Πα ΓΟ υτμ 6ἰ6- 

ΠΙΘΠ 5. Ὁηϊν ΘΒ Γέθ ΤΘΡ ΓΘρΟίογθηΐ, 851 ααϊὰ ΔΙΙΟα1 τηϊ- 
Π5 νἱ ἀδγθίαγ ΘΟ ποθ Γο, προσεγλίχοντο τοῦ συνειρομένην πᾶ- 

σαν αὐτοῖς εἶναι τὴν πραγματείαν αἴ. γλίχεσϑ' αι νογθυμῃ 
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μαι 1ἰὰ [Γοααθη8. νϑμομηθηίίδιι ν᾽ ἀθίαν απδη δ) 5] ο ἢ ΠσδΓΟ 
ΘΟΠΟΙΡ Βα ηάϊ, οἵ. Ηογοά, Π 102. ΠΙ 72. ΝΠ 161]. ΝΠ] 143. 
ΡΙαί. Ῥῃδθαν. 248 4. Ῥιδοάοη. 1178. ΗΙρράτγοι. 226 4, Ατίϑί. 
46 πη. ὅ. 596) 7 εὐ δα Δ 3. 1090) 31. Ιπά46 νοῦρὰ Ατὶ- 
βίοίθ! 5. ππηο ἴῃ τποάτιπ ν] ἀοηΐι Θχρ! οαη ἃ 6586: 516 0}} αυϊὰ 
ἀοβιἀογαγοίαν, δάάθπαο {προσ εγλ.) 14 οἴἤοογα δηϊχ ββιμη8 βύα- 
ἀπογαμύ, αὖ πηΐνουβα 46 Παμηου 15 αἀἰβραίδίϊο δὸ ἀοοίτηᾶ (πρα- 

γματεία, οἵ. δὰ 6. 9874 30) ρογίοοία 6586. οὐ 5101 σοῃβίαγα 
νἱδονθίαν, ἘΠ ιβπ] Ο1 [ΠΡ η] 0886. ἰον δαί !5. Ἔχθιηρ] πὶ φαοα ΠΟ 
Δα η]γοῦ 46. δη οΠοη 6. ρῥ] οίθαμη, ᾿ἀθαν σοι θιη γί ααϊ θ᾽ 
48 οθ61ὸ ΠῚ 18. 2984 28: ἔτι δ᾽ ἐναντίαν ἄλλην ταύτη κα- 

τασχευάζουσι γῆν, ἣν ἀντίχϑονα ὄνομα καλοῦσιν, οὐ πρὸς 
τὰ φαινόμενα τοὺς λόγους καὶ τὰς αἰτίας ζητοῦντες, ἀλλὰ 
πρός τινας λόγους καὶ δόξας αὑτῶν τὰ φαινόμενα προσέλ- 

κοντὲς χαὶ πειρώμενοι συγκοσμεῖν. 564 αυποά ἀχριβέστερον 
56. 4|101 46 θὰ στ Ὄχροϑιιββ6. “Ἰοἰἱΐ 412, ποη ροίοϑβί ρτοίθείο 
πη ἸΟΟιμ ΤΟΒΡΙΘΟΓΘ, 564 ροΟίϊ8 605 ΠΠ0Γ08, 41105. 51η911ἃ- 
ἔῃ οὰπὶ Ὧ(6 Ῥυ ΠαρΟΥθοση ἀοοίτηδ ΘΟΠΒΟΙ 5 1558. (οϑίδίαῦ 
ΑΙοχ. ρ. 31,1. ὅ0, 10. Βτνδη 4185 (αδβοῖι. 1. ρ. 43ϑαα. Ε΄ ἀε 
Δη Ομ μοη6 Α56]. Ρ. ὅ410 2. 51ρ]. ρ». ὅθδα 41. Βινδηασίβ 1. 
Ρ. 477 ε6. 

θθθα 13 ἀλλ᾽ οὗ δὴ χάριν --- 21] τὸν ὅλον οὐρα- 
γόν. Τ)οβουρία ΡῬυίπαρουίοαθ ἀοοίγηδ6 βαπηπιδ, τ ἰη46 οο- 
ϑῃηοβοδύιν 410 5[ηΐ 11 οδιιβᾶθ ΘΘΏΘΙΘ τ151, ΔΡρΆΓΘΓΘ δ} ΑΥ. 
608 Ραίαββε τὸν ἀριϑμὸν ἀρχὴν εἶναι ὡς ὕλην τοῖς οὐσι «17. 
Αὐ ΡυΓΔΡΌΓΟΙ, 5ῖνθ 6 ΠΠ161}15. σΟηβίδγ 6 ΓΘΙῈΠ ΠΠΪν δ β αίθιη 

ἀοσαπογιηί, 986 7, βῖνα δὰ βἰ πᾶ ὶη θη ΠΌΤ αι οἰ πούίδιη 

6586, 6. 9870 11, απ ψουθοτιηι ροΟύϊ5. δι τοὶ ᾿ρβίιβ ἀ15- 
ΟΓΘΡδηδ μη 6556. θ6η6 δχρ]ϊοιί Ζ6]1ον 1. Ρ. 100 544ᾳ., ρῥτγο- 

ἔθοίο ΠΟ τηδίου δι ΓΘΓ 6 ΠΕΠΊΘΙΒ τορ οἰ ογαηΐ, 56] αποὰ 
ΘΟὨΓΟΠΙΡ] Δ πηϊν ουβᾶῃι Παΐϊπ8. ἀοοίμηδ 6 ΠΟ] θη ΠΟ Ροίαϑί 

ἀαθίιμη. νυ] ἀθυῖ, οογίδηι οὐ αἰβυιποΐδιη 5 πο] ἁταμη ΤΌΤ πὶ απᾶ- 
1ΠΠ θη Πιιπ] 6 118. 4} ΠῚ 5101 ρουβαδβογαηΐί. Ασὶβϑίοίθ!οβ γ6ΓῸ, 
ἄμα οβδύ ἴῃ ἱπά!οδηα 15. Δ]]οστ ΡΠ] ΟΒοροσαμι Ρ] οἰ 015. [δν]- 
ἰαΐς (εἴ. δα 8. 984« 7), χιοπίαμι ἱ ἢ 6556 ΓΟθι18. ὨΪΠΠΘΙῸΒ. 60- 

την 6 Ρυϊποῖρία ΡΥ αροτεὶ ἀἰχουιηΐ, 98θα 1, 14 ΠΙμΙταμ Βρ6- 

οἴδηβ, τὸ δά πηι 6Χ 5118 δι ΒΆΓΠΠῚ ΘΘΠΏΘΙ 115 Του οδΓοί 

ΡΥΪποὶρία Ῥυδρογθοσιμι, πο ἀαθίναν!! δά πιδίου! ἃ] 6 ιὴ 
οδιιβᾶιη ΘΟΤΙ ᾿ΥΪποῖρία τϑάϊσογο. --- Ναϊογθα αἰ ου]ἀέθιη 
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Οταθοῖβ ἱπίθγρυθίμθιιβ, 46 μθΟ ΟΥΤΌΓΘ Αὐ βίοι} !!β ρᾶγιιπι 50]- 
Π1οἰ 15, ργοχίμπα [Θοοσηύ νοῦρὰ χαὶ ὡς πάϑη τε χαὶ ἕξεις, 

ΠΟ4π6 }1ὰ οχ 115 Ἰῃ ογργοίδιοηΐιι8, 48 Αἰοχδηάον δὰ ἢ. 1. 
αἰξα!, ΡΙδπ6 νἱἀθίαν. ῬγΟ ΑΓ ρο556. Νϑάιιθ θηΐπ, 486 δϑὲ 

ἰρβϑίαβ. ΑἸοχαπάνί βϑηξθηίία, πάϑη οὐ ἕξεις τηοίγίοθπι Οδι15811, 

τὸ ποιητιχὸν αἴτιον Ρ. 31, 20 5ἰσηϊ ποῦν ροβϑαηΐ, βία 461 
Ροβίθα υθίψαθ ἀρὰ ῬυΓΠΔΘΌΓΘΟΒ τη0640 τηδίθυϊα! 6 ΡΥ ΠΟ ρ μη 
οὐ 1468}15. Ῥυϊηοῖρι! οἸδοσῦγα ααδράδμπι νϑϑέρία ᾿ἰπ νη Ἶ556. 510] 
νἱἀείαν Ατἰβιοίο! ἐδ; ἤθῆπθ, 14 αιοά νοΪαϊύ Αβρδβίαβ, ὕλη δά 
πιπηθῦαμι, πάϑη δά ρᾶν, ἕξεις δά ᾿πηρδ. ροββιαηΐ τϑίουσὶ, 4πο- 
Ηΐδπ] ΒδδΟ ΟἸΠΠΪὰ ΡΆΓΙΓΟΙ 'ρ51 ΠΙΠΊΘΓΟ {πη 1, ἃ6 ΡΙΟχὶ- 

τ5 ἀδιηαη σΘΓΡ15 δά δοσῖμὶ οἰ οπηθηΐα ἰγδηβιίαγ. θὰ ἰη- 
Γογργοίδπαϊ νὰ νἱ ἀθίαν τποηβίγαία 6888. ψΟ 15 χαὶ οὗτοι «16, 

φαϊθαβ ΡΥΓΠΔΘΌΓΘΟΒ. στη σϑίογθιι5 Ρ ἈΠ] ΟΒΟΡἶ5, τηαχίμηθ [Οἢϊ- 
εἶβ, σου! ρ ΓΤ ἀρρᾶγοί. Εοηΐμι δ᾽ οαί! ὙΠ 4165, Π60 τη ]60 8}}- 
ΟΓ ΤΟ] αὶ, φασι δα α8 πηι ΡΟμογοῦ ΡΓῸ ΡῬΥΪΠΟΙΡΙΟ, 6χ δἰπ5. δῖ- 

[δος ομῖθ5, ΘΟ οηβδίοηθ οὐ οχίθ πα Δί! 0 6, ΓΟ νυ θίδίθη 

τορϑί, 4. 985) 11: οδάθῃιν σψαίομα ΡΥ ΠΔΡΌΓΘΟΒ. (οἰ, ατπιπὶ 

ΠΕΠΊΟΓΟΒ ΡΥ ΠΟΙρί μη τηδίθυ ἃ] 6. 6556 βίδίπουθηΐ, 6χ Θοτμ δἷ- 

Γδοιοπῖθιι5. (εἴ. δά 985) 20) οὐ γδέϊοηθιι5. ΘΧΡ ΙΟἴ11586. ΓΘΓΌΠῚ 

ῃδίμθγαμι, ἃἰΓδοίο 68, μα αι. 1)6 σΟὨΪΠΟΥ5 Ἰηΐοι 586. ποίϊο- 

ῃἰθ5 πάϑη καὶ ἕξεις οἴ. δά Δ 6. 1015 84, εὐ ἕξις γγὸ 80- 

ΠΟΉΥ ΠΟ ΘΟὨΪ ΙΠΟίτπι οἴιπὶ εἶδος οἵ φύσις γν. Πῦ. 1θ44 32. 

«“Ἅ 8. 1θ070α 12. Βτδῃάίβιιβ αιοά ἀἸοῖς Μία5, ἌΠοη, 1828 
Ρ. 237: Ῥοηπ αἷο ζζαλί ἄθη Π)ίηροη Ῥνὶσὶρ δον δοῖἱ αἱ5 
(0 0}, αἷς Αγεοίίον τὐπὰ {ἢ Π8:65 ΚΓον  αἰίοηι, 80. δοχὶοἠιέ δἱοῖι 
ον" ογϑίθ Ἂαἰἰθβϑθ" «Ἅἀιιϑαγίϊεία αἰ αἶα ᾿ῳυϊιαρονιδοίιο Ζ,οἐλ"6, 
ἄαΠ5 οἶα υορ ον ἅζαϊιί ὑοουθηκί «τι τὐον θη, ὅα5 ἵπιοπά- 
ἴεὴθ σιὶ Κοῖπον δ οϑίπιηι οὶ ἀν Τἰϊ  οηϑεἠαζίοι σοἰαηρο; 
ἴον" «ιυοὶία τπαὶ αν 6. αἰ αἷς Ποχοὶοἐμηρ (ον ἰοϊθπάίθη 
μη] ἐπα σοι ΤΠ οηδοϊαξίοη ἀν ἤλίηο αἰ οἷ, δοϑοπαῖθιθ 

Ζαϊιοοίἑηιηιιηρθη, σὴ πάϑη οἱ ἕξεις δὰ δοίίοηϊβ δὲ ρδ8- 

5Β10}15. “βου θη Τϑοία γοίθγδ ἢ 1 ΠΟΘ ΟΡ ΟΓΟ ἀαθ]ΐο. --- ἘΠ6- 
᾿ηθηΐα δυο ΠΠΠΠΘΓΟΙ, «πο ᾿π0 640. ΡΔΓ οὐ ᾿ΠρΡΔΓ, ᾿Π060 
᾿ηΠηϊίαιη οὐ Πηϊίιμη 6586. ἀϊχουπηΐ (οἵ. ΡΗγ58. ΠῚ 4. 208α 10. 
Βτδηα 15 [. Ρ. 449 --- 454), ΠΠ|δτὴ απ! 6} 46  ] ΠΟ ΟῚ ῬΥΪΟΓΘΙῚ, 
Βᾶπο 'μ46 τοροί δι 6556, δχ πηϊνογβὰ ἡοοίγηδα Ῥγίμδοο- 
τίσαθ ᾿πάο! α νογα νἹ ἀδίατ σΟΠ]]Θο ββα Ζ 6116 γ 1. Ρ. 1θῦ 544ᾳ. Ηἴ5 
ἀποθιιβ ο] μη 8 τὸ ἕν 419 ἀοΠηϊίαν, εἴ. Βτδηά 5. 656}. 1. 
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Ρ. 455 , οχ 40 Γϑ αὶ γορϑίμηξι ΠΠΠΊΟΡῚ δὲ σα [18 πηΐ- 
ψΘΥβι5. τπππ5, ἀριϑμοὺς δὲ τὸν ὅλον οὐρανόν, εἴ. ΜΠ 6. 

1080) 18. Ν᾽ 8. 1090α 20 5Ξ4ᾳᾳ. 4 6. 957) 27. 46 οοεἷο ΠῚ 1. 
ὥϑθ0α 15. 

9864 22 ἕτεροι δὲ τῶν αὐτῶν --- 1 ἀπεφήναντο. 
Εο5 οχ Ῥυ{μδρΌΓοΙβ, 4 ν6] ἀδοθηι νοὶ] ἰηἀοἤΠ ἃ5. ΠΌΙΠΘΓΟ 
ἐναντιώσεις ῬΤῸ ΡΥΪΠΟΙρ 15. ροβαθγαηΐ, ἀἰβεϊηραϊε ααϊάδιι Ατίὶ- 
βέοέθεβ (ἕτεροι δέ) 40 115, φαογαμπη ᾿π040. δχροϑιῖ ἀοοίτί- 
ῃδτη; 5604. {ΠΠπ4 αἰδοῦίπηθη ΠΟῸῚ δα ἴρβαμ Ρἢ]Οβορ δα Ῥυίμᾶ- 
Θότοδο. [πη ἀδιηθηΐαμ ΡογΠΘγΘ, 864 ἴῃ 60 σϑγηΐ, ᾳαοά δἱ 
ἀπᾶπὴ σαδη ἤδη) Ῥγίθμι [δἔϊι8 ΡΟ γβθοα  βαηξ, σοῦ ὀχροϑβαϊέ 
Ζ6Π1ον 1. Ρ. 103 5ᾳ. Νιιβίγαιη. Ρυἰπηα δ {Π|8ηΔ| σΟηἰγαγι οίᾶ- 
(61, 486 δϑύ ἰῃξθι πέρας εἰ ἄπειρον, Ῥ6ῈΓ πηΐνθῦβδη ΓΘΙΈΠῚ 

πδίπγϑν ΡΘΥΒθοα , σαδοοῦπαια σΟΠ Γαι οίαίθβ 1ΠΠ1π8. Β 1} 1{ὰ- 
ἀϊπθιη τοίθγαπέ οἱ Βα] Θοθσαηξ, βδῖνθ ΡΟ ββιπηᾶ8. ΠΙΠΠΘΙῸ ἀ6- 

ΠΑΡΙΟ, ΠΙΠΪΓαΠῚ ΡΥ ΓΠΑΘΌΓΟΙΒ. διισιδίο, σΟΙηρΙΘχὶ, βδῖνα ΠᾺ}10 

ΠΌΙΠΘΙΟ 688 ΟἸΓΟΙΠΟἾ 41 ταΐ; δαβααθ σοηίΓαγθίδίθβ ροϑαο- 

τιπέ χατὰ συστοιχίαν, τὰς κατὰ συστοιχίαν λεγομένας «23. 
σύστοιχος οἰ συστοιχία, ἰγαηῃδϑ]αία. {1 νοσαθα]α 40 ΟΥ̓ ΠΩ ι5 

γ6] τρἱἰτξτιη ν 6] σπου! (εἶ. ΡΟ]]. ΓΝ 108. Χοη. (ὑοην. 2, 20. 

ΑΒΔΡ. Υ 4,12) δὰ τδίομϑβ ποίϊοηιμ), αα]ὰ βἰοηΠ οοηΐ δραά 

Ατιβέοίθ  οπι, Πρ θην δχροϑβιυῖ ΥΥ αἱ δὰ Οτρο. 11. Ρ. 338 5ᾳ.: 
ααδπι αυϊάθιῃ αἰβριυξαίο πη πϊο ΔΒ] 1556 βαϊΠοϊοί, Πσϑῦ ἤθη 
ΟΠ 1, 4105. δέξῃ! ", ἸΟσΟΓαμ ἰδ ρυ ἰδέ! ΟΠ 6 ΠῚ ΡΟ 851π| Ρὑτο- 

βᾶγθ. ῬυΓΔΡΌΓΟΙ ἸρῚα ΠΟύΙΟΠ65 4αΘ5 8) ΡΥ ΠΔΤΙἃ5. 1ἰὰ ἴῃ 

ἀπδ5. 56 7165 ἰῃΐοῦ 886 Ορροβίίαβ ἀἰβε χϑυιηΐ, αὖ ὰδ6 ἴῃ Θ68- 
ἄδθιη 58 βίσα συστοιχίῳ οβϑθηξ, σνϑἰαί! πέρας περιττόν ἕν 
ἀγαϑόν, φ«αδ! ας5. γ 6] τϑ] δι ομΐβ φαδάδημ 5ιμη 4] 6. οομέΪ- 
ποιδηΐαγ, οὐ βαδη) 4πᾶθαπθ πΠοΟίΐΟ οΟρροβίξζαιῃ ποίη 6 πὶ μαθ6- 

τοῦ ἴῃ δἰίογα 5616, νϑὶυι! πέρας ἄπειρον, περιττόν ἄρτιον; 
4πὲ Θ΄ 6η} ΓΔΕ η6 Αγϊβίοίθ 65. αδι18 6586 υἱἀδίυυ ἴῃ 68, 4181] 
ΒδΘρί5. ΘΟΙΠ]ΘΠΟΡΓΐ, διαιρέσει τῶν ἐναντίων, οἷ. δὰ 1 2. 
1004) 34. Οὐυπι δυίθμ συστοιχία δᾶτα τ᾿η00 56υθ μι 59 ϊ- 
Ποοί, πὰ ἰηέθγ 86 σοηϊπποίδα βιηῦ ΠΟίΪΟΠ 65 φαοΔΠηΠ]040 οο- 
ϑῃηδίαα (εἴ. 7 2. 1004 27: τῶν ἐναντίων ἡ ἑτέρα συστοιχία 

στέρησις. Δ Ἴ. 1072α 51, 85. Ν' 6. 1098) 13), π6ο νϑῖγῸ ὑηϊ- 
ΨΘΓΒᾺΠῚ βυβίθιηδ αἰ 1 5ΘΓΙ ΘΓ ᾿ΠΐΟΙ 856. ΟΡΡΟβιίδιΠ), Θἃ 

ἰϑοῖο, φαδιῃ Αἰοχαηάθν νἱἀθίωσ ἴῃ ἰδχία Παθιιῖ556 χατὰ συ- 

στοιχίας νΡ. 81, 830 μαθεὲ βᾶπθ οὺν ρ]δεθδῖ; 5ὶ νϑῦὸ ἴῃ νὰ]- 
Αὐιϑιοῖ. ππϑίαρ. οἄ. Βοπῖῖ Ὑο]. Τ|. 6 
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δαία δοαυ ΘΒ μηι18, ΒΙ ΠΟΘ] ΥῚ Παπιοτο χατὰ συστοιχίαν δ τη0 40 
ὑδ610, 4πᾶ6᾽ δδὲ ἴῃ οοσμδίαβ. ΠΟΙΌΠΟΒ, 5 η Ποατὶ ραίαπαα 

Θδί, πο ψοιῸ βίμιι! 68, αἴϊὰθ δῦ ἰπΐον ορροβίίαβ. (ΟἹ, Ῥτοῆ- 

ἀ6ΙηΡανρ' Καθ Ρ. 28. 
9086. 29 “λκμαίων. ΟἿ, Τνοη461}00.. ἀδ δη. Ρ. 239, ᾿Κιυὶ- 

566 ΕΌΥΒΟἢ. 1. Ρ. 69. 
οβδα 84 μέγα μικρὸν οχ τη0 ᾿|ρτῸ “4 τϑρορὶ, ῥτὸ να ]- 

“ραΐο μιχρὸν μέγα, 4αῖα. ΠΟῚ 5116. πηΐα 6 ΠΟΘ] σΘη 18 6. ΟΥ̓] 6 
Αὐιβίοίο! οβ ν᾽ θέαν γθοθάθυθ ρούμββα Ἀ0 ογάϊηθ. δῃέθα Ἰηϑέ1- 
ταΐο, αὐ ἀηίοοδάαί ργαθβίδηψβ βἰν τὸ χαταφάσει δηλούμε- 

γον, Ῥοβίροηδίιν ἀθέου! εἶνε τὸ ἀποφάδεν δηλούμενον. Ἐδλη- 
ἄδιι οι ΘΠ ἀπ 6 ΘΟ ἀν ζτίβοι α ΕΌτΒΟἢ. 1. ρΡ. 69. 

986)1 παρὰ μὲν οὖν ---8 τὴν οὐσίαν. παρὰ τού- 
τῶν ἀμφοῖν, ΑἸοιμΘΟΠΘπι, “ἰοῦ οὐ 608 6 Ῥυ ΠΑΡΌΓΟοΙΒ, ααὶ 

ἀδοθηι ΘΟΠ ΓΆΡ ΟΥἢ ρᾶγ1ἃ ΡοΟΒαθιαηί. {Πα 6. ἢ 60 60Πῃ- 

βϑηξίπηί, φαοά σοΟηΐγαυῖα ΡΟΠαηΐ 1Π ΡΤΙΠΟΙΡ115, ἀἰββοηθπαηΐ ἴῃ 

ΠυμηΘΙῸ ΘΟ ἀοἤηϊθηάο. παρ ἄοίμἊθ. 41ε} Αὐὶβίούθ! 65 

πῶς μέντοι χτλ., δὰ οἱ Αἴοχ. ρ. 32, 8: προσιστορεῖ δὲ χαὶ ὅτι 
ἀρχὴν χαὶ αἴτιον τὸν ἀριϑιμὸν ἔλεγον ὡς ὕλην οἐ Ζ6|16ν 
συ. ΡΠ]. 1. Ρν. 99, 8. δά ΡυιΠαρουϊοδνη ἦ16 Ὠυπηο 15. ἀο οὐ Π8 μη 
τοίθυαηί, τῷ ΠμΘΓῸ5 ΡΨ ΕΔΘΌΤΟΙ πιδίου Γ 6 ΤΘΥΌΠΙ. ΓΙ ΠΟΙ Ρ ΠῚ 
Ροϑυΐββα ἀϊοδηΐαγ; 564 σΈΥΘῸ αὖ Τοοίθ ἤᾶθο σψουθα ἱπίογρτο- 
ἰαϊ 51η0. ΝυμΠΘΙ δη ΡΥ ΑΡΌΥΘΟΡα δὰ απο] Θ᾽ Πὰ5 Ῥυΐη- 
οἰριοσαμι τοίου μα οββθηΐ, ἰδπη δηΐίθα θχροϑυ, π66 ρΡοίαϊί, 

απ δηΐθα παύου 8] 6} ΘΟΙΊ ΠΔΕΓΤη ἸΠΔΠ] 680. ΔΡβΆΓΟΓ 
αἰχιββοί, φαίνονται --- νομίζοντες χτῇ. α 15, ἴδγη ῥδιιοῖβ νεῖ- 

Ὀ15. ᾿πέου οοῖβ δα πμἄθμη ἴῃ ἀαθῖο. το] ἤσπογο, σαφῶς οὐ διήρ- 

ϑρωται, ἐοίχασι δῦ. ἰ αὐύΐθιη. ὁ ῬυΓΠΔΡΌΓΟΙΒ, 481 Ρ᾽ΌΓΟ5 Ρο- 

Βαθιπηΐ ἐναντιώσεις, ἡποηΐδηι αα! θη 608 ἃ ΤΟ] 418. ἀἸβέϊη- 
χί, πο αἰχ! δηΐθα οὐ ἀθθοθαΐ ἀΐοσογθ, χα! νἱἀογοηύαν δα 

ΘδΙΙβδΡι ἰΠν ΘΕ ΘΕ ΟΠ Ω ἰογγο; Βόσιμι Ἰο αν θΥΙΠοῖρῖα αἰ- 

ὁογ νἱάείαν τὰς εἰρημένας αἰτίας. ΔοσραῖΕ δα σομἤηδη- 

ἀδιη δῆ Θχρ]Π] απ δὴὶ ἀπο ΟΠ 165. ψ6] δῃξία ν 68] αηΐ- 
ΨΘΡΒΠ ἹΠπηη πη 6Χχ 11Π|5 ῬΓΪΠΟΙΡῚ5. σομηροβίία ἰοῦ, ααα Πα 

Βο] εὐ ἄϊοογο 4θ πιππογογαιη ἀΟοίγ πα, 566] βα βίαδηίίδι, τὴν 

οὐσίαν, εὐ ἰπϑῖηδ Πἰπΐγιιμ δ᾽ ίογαθ τἰῦδὸ οχ 11Π|5. ΠΟΙΟΠΙΒθΈ8, 

4{|λ5 1ἢ ὈΡρΟΞβ[{15 οὐ ἀπ] 115 ΘΟ] Οὐ δν ὀρ αΐ. ---- δ σαφῶς μὲν 
οὐ. 1)6 ἀσαφείᾳ νοΐδγιμ ΡΠ] ΟΒοροσιηη οἵ, δά 4. 98δκ 4. --- 
διήρϑρωται. διαρϑροῦν 650 θη) δ] {π8π|ὶ αι πᾶϑ] Ῥ ΘΙ τη θιη- 
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θγὰ οὐ διίιιβ ἀἰβεϊ θΊΊογ6, οἵ οογέαπι 'π. ΟΡ 6 πὶ γα ΐρ το, οὐ 
ὉΠΐπ5. ΘΟΥΡΟΥΙ5. γίνης βἰμη ποι. (Οἵ. 8. 9596 32, δ 6. 
1002) 27. Ζ17. 1041}.:2. συνδιαρϑροῦν 44 8. 989) ὅ. --- δ πε- 
πλάσϑ'αι ΑἸοχαηάον νἱδαρουίαμη ΘΟὨΓ ΠΟΙ. Δι γαίαν ᾿. 52, 

12, φισά ραγίμη. ρΡγΟ 1115. 510 δἰ πβιηο αἱ βιιθϑύδῃεαθ. οοηΐου- 
τηδέϊο. Οὕδο ὄχρ!!οδίϊο φαδιην δ. σου] Πα δνὶ νἱ ἀθαίαν 60]- 
Ιατϊ5 νοσαθ}15 πλάσις ΜΙ 9. 1ῦθ8θα 4. πλασματίας 2. 1076α 

89. πλασματώδης 2. 1082) 8, 9. 108δὅα 15, ἐδῃηδ 4] 16 ηἃ δϑβί 

ἃὉ0 Βυϊα5 ᾿οοὶ ταΐίοπθ, αὶ ποη ᾿πάϊοαί Ατὶβίοξθ 65, βεἀ 51πη- 

ΡΠ εϊξον, φαϊὰ ᾿ρΡ 51 Ρυεβαροτγοὶ αἰχουίηΐ {φασί 8) τοΐογί. 
980) 8 τῶν μὲν οὖν παλαιῶν --- 9874 2 τὸ μὴ ὄν. 

Οποβοιπααα ἰμά46 ἃ} ΕἸΏρΡΘάοοΙ 6 σοΙπιμθιηογαν ΡΒΠΟΞΟΡΒΟΒ, 

6085 ΟὨΠ65 δα πᾶ ΟΡ Θοε αν ποίη 6, δἀ ἰρβδμ) βυϑβίθιηδ- 
ἔμπι Παΐαγδι ΠΟ ΠΠΔΡΏΟΡΟΓΟ ΡΟΥ πθῃΐθι, 404 Ρ]Πι85. ΠΙΠΔΠῚ 
τη ΡΟβαοεϊπέ ρῥεϊπορίιι; 8 ορρομαπίαν ΕἸ]θαίδθ, οθη- 
βϑῃξ θηΐθβ 11 οα ΠΕ] 551}}18 ΓΟ ηἰοἷβ, αφαοά αἰτίααα υῃϊΐδ- 
ἴδ πὶ βίαίπογαηΐ, αἰ 5β θη  θηΐ68. συ ΓῸ ἰῃ 60, 404 (αἱ εχ [ΟΠ]ο}8 
ῬΠΥβιο]οϑἱβ 14 (οἴ. 46 νοὺ. φυσιολόγοι Ττοπά. ἀ6 δη. ν᾿. 437) 
πηϊξαΐθι βέδεέπογιηΐξ, 11 ΠΠσθὲ ᾿ρβαμπη που θηαἹ ΡΥ ΠΟΙ] ΠῚ. ΠΘῊ 
Ροποιθηΐ, δα θαθγαηΐ σοί τη 0 Π6 πηι, βίφαΐάθιη (γενγνῶντές 

γε 17) οπιπϑιη τ Γαπὶ τ] απο οὐ ναγι δέδίθμῃ ὃχ. 118 
γϑρϑίογα βίπάποιαηξ, ΕΠοδίαθ δαΐθμῃ ἀαπὶ {{Ππ ΡΥ ΠΟΙ Ρ τὴ 

᾿πηη 0 0 }}16 6556 βέαίποσαηί, [ηΐον 56 'ρ808 Εὐδδίδθ ἀἸβογρδηΐ 
ἴΐα, αὖ πθο ρδυϊον νἷὰ δα σδίίομθ βιἃ δχροηδηξ ρ]δοῖία (οὔτε 

τοῦ χαλῶς 012) πος δαπάθῃ πδίμπγαμῃ τοῦ ἕνός 6556 δδηβϑδηΐ 

(οὔτε τοῦ κατὰ τὴν φύσιν "12, εἴ. "22). Οἰπηῖπο δυίθπι Ε}θὰ- 
(τα μοί ΤΟΟΘΏΒΟΓΘ δά Ρτοροβιίδηη. ἤπηῸ ΙΒ ΘΒΕΘΠΘΙΗ, 

46 εδὲ ἀθ ἀϊβεϊ ρθη 415 ΘΔ ΒΑΓ ΠῚ ΘΈΠΟΙθ 8, ΠΙΒ1} δὐπηοί 

(οὐδαμῶς συναρμόττει Ὁ13}: «ἱ Θηΐπη ἀπ. ἱπηη 116 5ίδ- 
{ποῦ πέ, 11 οαθβᾶθ ΠΟΙ ΟΙΦΙ π] Δ η][6βϑέο βυβία! θυ αηέ, εἴ. ῬΉγ5. 
1. 1854 8: οὐ γὰρ ἔτι ἀρχή ἐστιν, εἰ ἕν μόνον καὶ οὕτως 
ἕν ἐστιν" ἡ γὰρ ἀρχὴ τινὸς ἢ τινῶν. Ἑϊαομιι5Β. ἐδ! ἢ 608 
ΠΟΙ ΠΠΟΓΆ586 6 ΓΤ οἱ (τοσοῦτόν γε οἰκεῖον 18), ᾳαδίε- 

Π5 686 τίη 68, 4πἰθτι5 ἱπέρθι 856. αἰβειπρπίαγ, σοπἰ ποία 8 

ΒΌΠῚ ΟΕΠ) ΟΔιΙΒΆΤ ἀἰβου πη 6; 404 Θηΐπη Ῥαγηθη 4685. Πηϊ- 
ἴδγη δίδει! ρα! πορῚ παύαγαμι, δ 6] ἰββιι5. ᾿Πηϊέαιῃ, 14 Ατὶβίο- 
(6165, 4αδιηαιδηι Δ Οἢ5βαβ ἐπ ρυϊποϊρίυμη. οουρὰ8. 6886. αἰ- 
βει ποία πορδῦ, ἰέα δὰ βιὰ ρ δοϊία δοσομηοάαΐ, πὲ Ῥανιηθη!- 
ἄδιῃ ἰάἄδαϊθι ( οἷ. Ῥαγμαι. ἔν. ν. 43. 98 Κβί. Βταηάι5 ( 656}. 1. 

ε: 
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Ρ- 381, Ε) ΜεΙίββιμη τηδί θεία οι ( Βιδ ἢ 415 1. Ρ. 405) ροϑβιυιῖββθ 
τη αίομ ἀϊοαί, ἀη46 σοπβθααϊίαν αὖ Θοαοπὶ ἴεγο αἰβογορθηΐ 

ἸηΓ6Γ 586. ἀἰβογιηῖηθ, απο οϑί ᾿πέθυ ρΘΠΟΓἃ ΟΔΙΙΒΆΓΌΤη [ΟΥ̓Π]8 6 

οὐ τηδίογίαϊθ. ΧΟΠΟΡ Δ Π65 γθῸ, 4π| σοη θη  δίτι8. ἘΠῚ ΘΓΒΊΙΠῚ 

δοϑίθγηιμῃ σοδίπ (εἰς τὸν ὅλον οὐρανὸν ἀποβλέψας ὑ24, εἴ. 

Κυίβομα Εουβο. 1. Ρ. 88. Ζ6! ον συ. Ρἢ. 1. ρ. 142) ΠΠπ4 πὰπῃ 
ἃ 6 αἰν!ηιμ Πα] 6 6556 σΟῃ ΟΠ αἰ, ΟΠ Ϊδ1) ὨδέμιΓδΠ Θ᾽ 115 τι 1- 

ταί5. ποη ἀοβογίρείς, Π1}}} ροΐοβὲ δα πᾶὴς 46 βρη γίθιι5. οδτι- 
ΒΆΓΠ ΠΟΘ ΘΒ ΟΠ ΘΠ ΠΟΠίρογγο. -- ἂο ἄπὸβ. φα!ἄθμι οχ ΕΠ Θδί5 
Τα ΙΟΓ 65. σΟΘ ΠῚ οὐ ΡΠ] ΟΒΟΡ μα Πα 6556 ἐἸοἱΐ, ΣΧ ΘΠΟΡ ΒΔ ΉΘΗ), 

4{|ὰ πη} 8:15, {ἅτ ΘΟμ ΘΠ α Ὁ ΒΡ] 1 οἰτον, δίασαμη πα} 0 το 40 

ἀεἤηϊνῖς, ὑ22, Μο]ίββαιη, απθιὴ δαμάθιη 4110] φορτιχόν ἃΡΡεΪ- 
Ιαὺ (Ῥἢγ8.1 2. 18δα 10), ρτορίογθα, ορίῃμοι, φιοά ἃ οορ  40}}} 
αηϊ 8615. πδίπγα ἃ Ῥατιηθηϊ 6 οο] ργαία δα τηδίουϊα! οι ἀθρθη6- 
γαν!. Ῥαγμ θη] δὴ διιῦθ ἢ) ατπππὶ ΤΘΙΙ4 15. ργδοίογι (οἵ. ἢ γ58. 
1. 1. δὲ ΠῚ 6. 207α 15 εὐ Ρ]αίοηῖβ 46 δοάθῃιν Ῥαυιιθηϊάθ ἱπαϊ- 
οἷα, Βνδηαῖβ ἴ. ρ. 375, 6. ΚΖ.) πθὸ σᾶθοὸ αὖ γϑ 4085 ᾿πιρ δία 
ΓΟΥΓῚ αἰοῖς, μάλλον βλέπων 28, 1ὰ ἀπππ νἹ δία βρθοΐαγο, 

αυοά Ῥαγπιθηϊάθ5. δητὶβ πηϊξαΐο πὶ, (πᾶ οΟΠίΘη ἢ, τϑίοοὶ- 
ΠδΕΟΠ6. οὐ β5υ}  ορΊβιο ΒΕ ΡΠ γ βίπάϊέ, }28 --- 81, εἴ, ῬΗν5. 
Ι2.. 83. Θυοά δαΐομι Ῥδυμθη 4685 βθηβιιιμ ΡΟΓΟΘρΡ ΟὨ 115 ο0ἃ- 
οἶα 5οἰθηί.86. ορροϑαϊ ΟΡΙΠΔΌ] 6 μὴ τα Εἰ 118. οὐ σΘη θυ δίο- 
Η15. Θχρ! δ οηθη (εἴ. δὰ 8. 984 3), θα. πο - θη, φποά 

6586 Θῃἰχίββηθ ποοδνογδύ, οχββέθηξαμι απαηάδιη οΟΠοοββι (οἵ. 

δὰ 4. 985) 8): δα ααϊάδιη ἱπέθυ ηδπ) Ῥδγῃη θη! ἄθαθ Ρἢ}]050- 
Ρμϊα6. τραρηδηζ δὴ ΠῸῚ ρΡοΟίμ 1 ργΟθαγο, τί Ργορίογθὰ 

Ῥαγιπθηϊάθ μᾶλλον βλέποντα ρμ]ΠΟβορ μι [πἰββ6 ἀἸοογοί. 

Ηοο πὸ νἱἀογθίιν Ατιβίοίθ!] 5 ἀἴσουθ, δηίθ ἀναγχαζόμενος 081 
ΡΓῸ σοιημηδίθ δα Οη15 ὈΚ. ραποίμαιη ροϑιῖ. --- 84 οἷον 
πῦρ χτλ. Υοο. οἷον δᾶϊη σι παροϑί, απὸ οχροϑιία οϑέ δά 

4. 965) 6. 
98749 μέχρι μὲν οὖν --- ῶ8 τοσαῦτα ἔστι λαβεῖν. 

γος. μέχρε ποῃ 46 ἰδιηροῦθ, 564 46 ογάϊπθ δῃυμηθγδηαι ἢ. 1. 
1 Ἐ6} 1 πάπα 6586, τθοΐίθ ᾿ηθηθέ ΑἸοχαηάον ρΡ. 34, 18. ῬΙΗ]ο- 
ΒΟΡΠΟΒ δΐθη ΒΌΙΡΓα ΘΗ] Θγίοβ, θχοθρίϊβ ΡυΓΠΑΘΌΓΟΙ5, ΟἸΠΠ 68 

αὐγαιη ἀἰχουῖέ Αὐἰβέοίθ! 5 μετριώτερον ἃη μαλαχώτερον 8 μο- 
ρυχώτερον παδοδίϊο οι (6. βιπη πηι ΡΥΪΠΟΙρ115 Ἰηϑεξαΐββο, ἀ1- 
ἤοῖϊῈ ν᾽ ἀθέων ἴὰ ἐδηία ᾿δοεοηΐβ οοὐ 4. ἀἰξογοραμεία Αἰ οαγο τ. 
ΡΙΟρΡίογθα ἴῃ συ!οδία ᾿θοίίοπα δοαιίονυ!, σοῦ ἤρα 46. δἶτ5 
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γογϊἐδέθ ρυβαδβα Βα Θαπη, Πθα6 ἴη416 5ΟΓ 6 41 111ὰ ναῦῖο- 
ἰὰ5 ν᾽ ἀθαίιν θχρ]!οασὶ ρόο556. {πὸ Ἰοο ταν, νἱροταῦ Αὐὶβίο- 
[6165 {Π05 ρμ]! Οβορῆο5. ν 6] χαρά ΠΟ 88 015 αΠΠρ Θπέου δὲ 5ᾺὉ- 
ΠΟΥ ἴπ ΘΟΙΙΡΓΟΡΔΠ 15. 5.118. δ οΙ{|5 νουβαί!, νοὶ ααθὰ ποὴ 
ΟΠ Πἶὰ ΘΔΙΒΏΓΙΠΙ ΘΘΠΘΓᾺ ΘΟΠΊΡΙ 6χὶ {πογιηΐ. Ῥυ Πα ΌΓΟΙ συ 6 ΓΟ, 
ἰπαυϊί, δύο μὲν τὰς ἀρχὰς κατὰ τὸν αὐτὸν εἰρήκασι τρό- 
πον α14. Οὐυδιη ἀϊοδύ ται! οθιη ΡΥ ΠΡ ΌΓΘ18. ΘΟΙΠΠΠΠΠ ΘΓ 6586 
οὕ ΒΌΡΘΡΙΟΥ 15, ἀαθίμι νυἱἀθίαγ; δ δὰ δηΐπὶ σοῦθᾶ, απ 6 

ΡΓΟχίπια. δηΐξθοθάπηΐ ἰάοοαιθ ρυϊπαμπη ἰΘο θη 115. ἴῃ πΠΘηΐθ 
νϑηϊαηΐ, τὸ ἀπὰ8 οδιιβὰ8 ΘσΘΏΘΤ 6 αἴνουβαβ ΡΥ ΠΑΡΌΓΕΙ μΡο- 
Β1ῖ586. αἰσδηΐαν, τηδύθυι θη οὐ τπηοίγ! 6 ΠῚ], ΓΘίουὶ ἤδθο ΠΟῚ 

Ροββαηΐ, οἵ. δὰ θ8θα 17. (ᾶτα Π1Π}] δϑύ σϑι!αασπι ὨΪ51 τ 

γ6] εἴπ ΑΙοχδηάγο Ἰηξογργοίθιηαν ρ. 3ῦ, 7: δύο τὰς ἀρχὰς 

τὰς ὑλικὰς ἐποίουν ὥσπερ καὶ ἄλλοι ς01]. α«Θ, ν6} δδμάθπι 
πορ] ]οοηξίαοΘ οἰ ι5άδπηι ν ρ ΓΑΙ! ΟΠ 6 μι, 4αδτη ᾿Π ΓΘ] 05 ΘΟ Π16- 

εἷξ ΡΒ] ΟΞορΟ8, οἰΐαπι δ Ῥυ ΠΔΘΌΓΘΟΚ δχίθῃαϊ αἰ] οδτηιι8 ; 418 Π| 
1Ἰη ο ργθίδε Ο 6 μη), φιιοηϊδιη 84 ΡτΌρίοτὰ γοίογέαν, δαυ! θαι ρτδ6- 
[ογθηάδμῃ δχἰβίπμο. [1{ὰ ἴδοι !β δὐΐδιη ἐγδηβιξιιβ ραγαίασ δά 
Ρτοχίπια νευθα, Ὁ] ῬγΕΠΔΡΌΓΘΟΒ, 4πππὶ οοίθγο τη 8105. α- 
ΠσΘμεα ΠΟ ϑιρογαγθηΐ, ΔΙΙ4 1 ἰδιηθ ῬΓΟΡΥΙ. ἃ ΡΘοα- 
Ἰΐατο δήάιάϊββε αἰεῖς, ὅτε τὸ πεπερασμένον --- κατηγοροῦν- 
ται αἸῦ-- 19, ἀ6 ἃ τὸ Ὀθοτῖι5. ἀἰβραίαί δ 4, 1001α 4 544. 

Ουοά δυΐοιι ἃπίθα ἀἃ8. Οσδιιβ88. ροΟβίίαβ. ἀἸοἱὉ ἃ ΡΥ ΠΔΘΌΓΕΙΒ, 
«13, ἂὸ ἀεῖπάε ἰδιπθὴ δπιπιογαΐ τὸ πεπερασμένον χαὶ τὸ 

ἄπειρον καὶ τὸ ἕν, ροίοβδὲ αυΐάρμι τὸ ἕν δορὶ ἑαπιααδη αἰ πὰ 
ΠΟΙΊΘΠ Οἴτι5 ΡΤ ΠΟΙρΡΙΪ, φαθα ρΡ]ογαιιαιο πέρας νε] πεπερασμέ- 
γον αἰοϊί, εἴ. Π1 6. 1080) 6. ΖΕ]16ν συ. ΡΒ. 1. ρ. 118, 8. 8564 
ῬΤΟρίου ἰρϑαμι ΟΥ̓ Π θα νου ΠΟΤ. ρᾶτγιη] ΠΟΟ δύ ψ θυ] β: 116, 
Ιοηθθααθ ρΓΟ ΑΙ 15. τὸ ἕν ἀἴοὶ ρυϊπηαπ ΠΌμΠΟΓιπι, οχ 6[6- 
πηΘη 5. ἱΠΠΠΠΪΕΙ οὐ ΠΗ οὐ ᾿ρβυιη ρτορηδίαμπι, 564 οχ ψι0 ἢδηΐ 
το φαΐ παιπιοτὶ, εἴ, 98θα 19: τὸ δ᾽ ἕν ἐξ ἀμφοτέρων εἶναι τού- 
των 80. τοῦ ἀρτίου χαὶ τοῦ περιττοῦ 8ῖνε τοῦ ἀπείρου καὶ 
τοῦ πεπερασμένου. Ἐπ ἤδη 1 ΒΘΏΒ.ΠῚ Οἰ! " ΡΓΟΧΙΠΉ5 ἴῃ ψΕΓ- 

0158 αὐτὸ τὸ ἕν «18 νἱάείαν Θχρ!!οαπάϊμ. --- Π)᾽Θη 46. ΡΤ η- 
ΕἸΡῚΙ [ουμη}}15, τοῦ τί ἐστι, ρυῖμηα ααδράδμηι ᾿ΠΥΘΗΪΤΙ ν Θϑί] 18 

ρα ῬγιβαρΌΓΘοβ. ἀἰοϊξ,. 564 δάἀπιοάμππι οο]  ροηΐον (ἁπλῶς 

«21 1. 6. ἀδιορίστως, εἴ. 4 15. 1020} 38. Δ 1. 1025) 27) 608 
ἴῃ ἀοδιμέϊομίθιι5. αδονθηήϊβ νογβαίοβ θ556. ἀρίο θχϑιηρίο 
ΑἸοχ. δά ἢ. 1. δᾶπὶ πϑρ] σϑηξίδμι ἘΠ ϑίναί: οἷον τὴν φιλίαν 
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λέγοντες, εἰ οὕτως ἔτυχεν, ἰσότητα, χαὶ διὰ τοῦτο ὑπολαμ- 

βάνοντες λόγον αὐτῆς εἶναι τὸ ἰσάχις ἴσον, ᾧ πρώτῳ τῶν 
ἀριϑμῶν ὑπῆρχε τοῦτο, τοῦτον τὸν ἀριϑιὸν ἔλεγον φιλίαν, 
ταὐτὸ ποιοῦντες τῷ ἡγουμένῳ ταὐτὸν εἴναι διπλάσιον καὶ 
δυάδα, ἐπειδὴ πρώτῃ ταύτῃ τὸ διπλάσιον ὑπάρχει. Οποά 
ἰϑίεαν ἀϊεῖς Αὐἰβέοίοϊοβ ᾧ πρώτῳ ὑπάρξειεν «22, δἀϊδοίίνιμ 

πρῶτος ὯῸΝ Ἰοθίοο β86ηβι1 δβύ δοοίρί πάθη, απ] 6 π} ΒΔ] ΘΠτι5 
Ἄη. Ῥοβί. 1 4. 78) 38 8644., βο4 δυ!μπγθίϊοο ; πἰ πη σιμ 60 πα- 
ΠΙΒΙῸ, 64 ΡΥ 8. ἴῃ ΘΟὨ πὰ ΠΕΙΠΘΓΟΤΌΠ 56 716 δά ποίο- 

ἤδη ΔΙ δηι Τοἰθγθηπι5. νἱ ἀουθίαν, σϑἰ αι ἐοίτὰβ δά τὸ ἐσά- 
χις ἴσον, ἀγὰβ δ τὸ διυτλάσιον, ᾿ρβᾶμπη οἷ πού ἢ ἢδύα- 

ΓΆη ΘΟΠΕΪΠΘΡῚ τ} γα Βα Πέθν; ΤΔ 46, 51 Το {πὰ Οτη {πη} 4πδ6 

ὑδίηογο ΒδΓΙΟΪ αὐ βηηέ, ἴῃ 60 ρϑοοδγιηΐ, σα ΡῬΓΟΡΟΒΙ ΟΠ ὁ ΠῚ 

Αἰ Πσι  ϊν δ} πη ΐν ΟΥ̓ β8 6} ΒΡ] Οἰτο οοὴνογίοσαηξ, ἡ δυάς 

ἐστι διπλάσιον, τὸ διπλάσιόν ἐστι δυάς, 5᾽φαϊάοιη ρταράϊοα- 

πὶ ἢΠΟἶ 5. ῬΥΟΡΟΒΙΟΏ18, Ὠἰδὶ ΘΟΠΨ ΟΡ 5Ι]Ρ [1Ο ΓΟ ροΐοϑὲ 

ΡΓΟΡΟΒΙΟ, ΠΟ ΘΧρυὶμ ἰρβᾶι Βα οί ΠΟΈ ΟΠ ΘΗ Βα θβέδη- 

Ἐ8] μὴ, ναι τὸ δυάδι εἶναι, τὸ διπλασίῳ εἶναι (6 φαΐθιι5 
[Οὐ }15. εἴ, Τ ΤΟ 46]. τη Δῖπ5. ἈΠΘη. 1528, Π 4. Ρ. 457 544ᾳ.), 

οἵ. Τορ. 1 4. 102α« |9 ---30. 101} 19 ---- 23. 4]. ---- ἴδῃ 81 ἰοτίϑ 
{οίγα 6 Δμ]οἰτἴα6, ἀγαάθ ἀπρ! οἰ 15. πού οηθπ ἀοἤὨΪτῚ βία- 
ἐπογαηί, φασι ΠΟΤῚ ΟΠ Ροϑβδβοί, 41} 8115. οὐἴδηλ 6. ΠΌΠΟΙ Ϊ5 

Θδθ θη) ΠΟΙΌΠ 65 νοὶ 46 βάθη ΠῸμΘΤ5. Δ] 8 6 ΠΟΙΙΘΠ65 ῬΤὰθ3 
ἀἰοαυθηΐαν, ἴη46 δοίη οϑῦ, αὖ Ρ] τΓ65. δχβιβίουοηΐ δἰ αβάθιῃ 

ΠΟΊΙΙΟΠΙ5. ΔΘ ΠΠΙ ΌΠη65, πᾶ Βα βέλη ἰρϑϑη ΘΧΡΙΠη ΘΓ θηΐ, 
πολλὰ τὸ ἕν ἔσται «27. (416 ἐθιπμροτίβ ἕαίατὶ αϑὰ σοπἀ ΠΟ ΠΑ} 
οἵ» ΟΡ 5. δὰ δῖοι. ρ. 02.) -- ἔσως «20 ποη ἀπ] δ πε15 6βί, 
5641 τηοἀδβίθ Ἀβϑονγ  "τ5, οἵ. α 8. 9954 17. 1 2. 1005« 6, 10. 

41. 102θα 15. ΑἸΔ]. ρμυ. 1 27. 48α 22. 11 17. θθα 12. ροβί. 
ΓῚ. 716 25. ΠΠ ὅ.. 91ὺ 85. νΥ αἴ δα Αῃ. ρυ. 1 12. 82α 16. 
Ἠδοιπαοτ δα Ῥ]αί. Ῥηδθαάγ. 2383 6. 

θρρτυλα 

Ῥιαίο Ποραεἰϊοὶ5 ρμίαεὶα ἱπαιιοίιιδ.. τ δοη δὶ ὲϊα βοὶνὲ 
Ρ0556 ποβραγοί 9876 29 ---ὸῦΞ, α ϑ'υοοραΐο ἐηπϑεέϊίειίιι5 αα φιιαο- 
γϑηαίαβ πιοίϊον 8. εὐιϊθογ βαΐοβ --οῦά, αἰϊδίϊηοία5 α γοϑιιβ 86)ι- 

δὲ εἰεδιι8. ροδιειὶ! ἑάδαβ. χιαγιην δοηνμγοντιθ. οι δἐδέορ θη ΐ 1.65 

δοιηιδὲδὲϊο8 ---ὐ]4: ρν»αοίον" δοιιϑὶ εϊα ατιΐοηι οἱ ἑάθας τ88 Ὡτά- 
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ἐπδηκαίέοιαα πιϑαϊῖο ἀλέαν. αἀἰνηιίιιθ εἰ δἴνιι8 ἴθοο ροπθηαδ 6586 
-Ξ 18, ἑὠοατιιηνφιῖθ᾽ οἰ θηϊθηΐα ομιρδιην οἰδηιθηία γ᾽ 6) ηὶ 6588 

οοη δεῖ, --- 2. (φιιΐδιι5. ἦν ρίαοὶ 5. φιϊά ἰαδοαΐ δοπιηνμῖιο 
ἐπῆν ῳμιαρονοῖδ, πιά αἱυδιδιιον ---θθθα 7, δέ φιιλδιιθ εἰδὲι8 

δέ σαμδανμηι ποπονὶδιι8 ---α17. οαροηέξαιν". 

Αἀ πηϊνουβιπη πος οαραῦ ἀμ] 6 η 48 οδὺ ρτορία αἰβριι- 
ἰαύϊο Εἀ παν ἀϊ Ζ6]1ν 16 Τλανβίο! αηρ ἀον. ΡΒ] αἰομΙβοθθη 

ΡΠ] ΟΒΟρΡΒΙῈ θὲ Ανβέοίθ ο8. (ΡΙ αὐ, δια. Ρῥ. 197 ---- 300., οαϊ8 
Θὰ ααϊάθηι ρᾶγ85, πᾶ ἴῃ Θὀχροποηάα τηοίδρ νυ ϑῖοα Ῥ] αὐ ἢ 5 
ἀοοίνηα νοιβαΐαν, “παν ἴογο ἱρδηι ἰθϊ5. ΘΔΡ 18. ΟΥΑΙ ΘΙ 

βδαφιδέιπ, ῬΓῸ [ποι] οη ἰββίηιο ροίθδῦ Ομ ὐαυο ΒΑ ΟΤΊ. 
987α 29 μετὼ τὰς εἰρημένας φιλοσοφίας. φιλο: 

σοφίαι ἀφ ναι}5 ΡΠ] βορούαιῃ ρ]δοῖ15. διὸ ἀοοίηἷ5, οἵ. δὰ 

9. 983 21. 
987. 80 πραγματεία. πραγματεύεσϑαι περί τι (Θ87} 1. 

41. 1025) 16. «].) ν 6] περί τινος (θΘ870 2. 8. 989) 33. 41.) 15 

ἀϊοιταν. ἃ Αγιβέοία! δ, αὶ ἴῃ. Ἰην δ σδηάα οἵ Θοοῃοβοθηάὰ 
Δααα τὸ νἱὰ ἂς ταί φγοοδαϊ; ᾿δαπα σοηϊπποίιμπη [6Ρ]- 
(πτ πραγματεύεσϑαι ἐπι νου} 5. διαλέγεσϑαι, ζητεῖν, ϑεω- 

ρεῖν 8. 989) 33. δὶ 1. 995) 52. Ῥί"γ5. {Π| 4. 202ὺ 85. (Ἱ. 
Τύθπαο6]. ἀδ6 δη. Ρ. 199. ΕἸομ. ρ». 125. γαῖα Οτο: ἢ Ρ. 415. 
[46 πραγματεία Ῥυίητηι ἀπ! ἀομ β᾽ θ᾽ ΠΠἸοαῦ ᾿ρϑαπι Πα η0 ῥοαὶ 
(γαοίας Θηθ νὰ ἂς ταίομρ ἱπδιϊαΐξατη, νοὶαί! Καὶ Ἰ. 1059) 16: 

περὶ τὰ ἔχοντα ἐν αὑτοῖς κινήσεως ἀρχὴν --- τὴν τοῦ φυ- 
σικοῦ πᾶσαν εἶναι 'πραγματείαν, 1. 6. ΟἸηΠθηη ἀἰβραύα ΟΠ 6. 

οὐ φιαδοβίϊ δ η ΡΠ γϑιοἱ νυ ΣῚ 1 11Π|5 σοθιι8. 564 αδη 60- 
ΘΟ 5. ἴῃ ΠΟΙΪη6 φιλοσοφία 515 ἘΠ ΟΔ Ομτιπὶ ἱπημηπταί!0- 

ποι (εἴ. δὰ 8. 983) 21}, υνἱ ἃ δβίπα!ο ΘΟ ΟΒΟΘΠαΙ {γδηβ[- 

τοίου ΒΟ. νοοθαϊα εὖ δά βίηθααβ. ῬΒΠΟΒΟρΐδθ μᾶγίθβ οἵ 
δα 5 προ να ΡΠ ΟΒορ οσπὶ αἰ βοΙρ  η88, δαάθηι ἴῃ μοο μῸ- 
τη} 6 σοΓἰαγ. (Οἵ. πραγματεία ἀδ γμαγίθιι5 ρΙ ΗΠ] Οβορ δος, ἐς 

60610 ΙΝ 1. ὅθδα 1. Ηος δαΐθῃι 'ρβδοὸ ἰοθὸ ἡ τοῦ 71]λάτω- 
γὸς πραγματεία ἀδ απΐπβ σαἰαδάδιη ΡΒ] ΟΒΟΡΙΝ τιϑαγραίαν α15- 
Οἰρ! πα, ρουϊηθ ἂὸ ρδι!!ο ἰηΐτα φιλοσοφία, παρὰ τὴν τῶν 

Ἰταλικῶν φιλοσοφίαν «51. 

987. 92 ἐχ νέου τε γὰρ --- 8 προσηγόρευσε. ἴ)ὺο- 
θὰ5. 6 Τοπθθυ5, Ηδγδοϊίθα οἱ δοονδίϊοα ἀοοίγηδ, βοροβιία 1η- 

[ον οὐ Ῥυβαρογθοσαι οὐ Ῥδυιη θη! 418. ταύϊομο, Αὐιϑίοίο 8 
ιι,1. οὐ ΜΙ 4 Ῥ]αίοπίοδο ἀοοίτίπαθ γοροῦ Γπμάἀαιποπίιμη. [{- 



88 ΑΙ 6. 987. 

ΘὨΪπῚ 486. ἰπν 618. πη] ογαΐ οχ Ηθγδο 618. Ρ]ΟΙΕ15. ΡῸΓ ἴα- 
1}]ΠαυἸαΐοπι (σαί! (ἀθ αυο εἴ. 7 ὅ. 101θα 10. Βτγαπαϊβ 1. 

Ρ. 185) 46 πδίιγα γθυι!η 56 511] Ππ|}, 486 απΐὰ Ρογροίαο ἢὰ- 
ΤΉ] Π6 ἰδγγθηίατ οι θη απ) ΠῸΠ Δαιηϊ ογθηΐ, θὰ ααϊάθιη ροβίθα 
οὔϊδη σοτία ἃς ψ θὰ 6556 δχἰ βίην! (οὕτως ὑπέλαβεν δ1. οἵ. 

Δ4 1. 98581α 7). ϑοοιδίϊ8 δαίοπι «οἰ δι 1 ΦΠΔΟΓ ἢ 15. η0- 

ΠΟΙ θιι5. ἀην ΘΓΒΆ 15. Οσσαραῦ ( οἵ. Δ 4. 1078 27, 46 ρᾶγί. 
8η. 11. θ42α 28) φασι τοοερίββοῦ δὲ ρυοβαββοί, ἀποδεξά- 
μενος 4, ργορίεν ἰηϑι[α8. οὐ ἤχδβ δῆϊμηο Ηδγδο  θαβ. ΟΡ ῃϊο- 

η68, διὰ τὸ τοιοῦτον, πος πονᾶνῖξ ἴῃ ἀοοίτίπα ϑοογαίϊοα ( εἴ. 

1078) 30), υὔὖ᾽ ππίνουβα  θβ. 1185 ΠΟ ΟΠ 65. ΠΟ ΓΟΙῸ 5651} 1- 

[πππΔ 6586 Ραΐίαγοί, τῷ 4πᾶ6 ρΡογρϑίιο τηπίδυθηΐίι, 564 8]18- 

Τα} απ ἄδτη. ΗΒ Ἰοὶύαν ΤΑΙ ΟΠ 5. ἀποίαβ (οὕτως μὲν 
οὖν δ, φαοα σἂν ρταθία! ουίπν δοίη ΒΚ. οὗτος, 6Χ Ιρ8ἃ δ 

ΘΧΡΠΟΔΌθ 6. ΔρΡρΡΆΓΟθΙ, οἵ. ΤΎθη 6]. ἀ6 14615 δίς. ρ. 32 πού.) 
Θἃ5 Γ65, 486 ἀοἤΠπηΙγθηΐαν πού 115 πΠΙ ΓΒ ΠΡ 5 δὲ ἀλνου- 

5886. οβϑϑηΐ ἃ γϑθιιβ 56 η5 1:0 1105, τὰ τοιαῦτα ὃ, 4685 δηξίαμη 

ΔΡΡΘΙ αν, 56 }51}0}}1ἃ δαΐθη ΘΙ ηΪὰ ΓΘ ἃς ψοϑυϊ δαί ἃ 115. 56- 
ἰυποΐα 6556. σθηβια, τὰ δ᾽ αἰσϑητὰ παρὰ ταῦτα 8. Ἦος 
Θηΐπ ΒΡ Ποαΐ ργδθροϑβιίίοπο παρά, πο Ιἄθπι νοοᾶθα]ο χω- 
οίζειν, χωριστός Ξδορίβϑδιηθ. ἀδηοίδξ, 4685. ποη ᾿πο0 εὐοροΐ- 

ἰαύοη6, τῇ ἐπινοίᾳ, τῇ ἀφαιρέσει, ἀἰδοονηῖ, 56 τῷ ἃο ψϑυῖ- 

[αΐθ βϑἰῃῃοὶ ἃ γϑθιιβ ΒΘ ῃΒ  θΠΠΠ 115, αὖ νογὸ οχϑίβίδηξ ἕτερά τινὰ 

ὁ ὅ ῥγδϑίου Γ68 56 ηβῖ 8 βα !θοίαβ, (Ἷ. Αηδ]. ροβί. 11. 774 ὃ: 
εἴδη (1465. 5θῆβιι Ρ]αίοηϊθο) μὲν οὖν εἶναι 1) ἕν τι παρὰ 

τὰ πολλὰ οὐχ ἀνάγχη ξεἰὶ ἀπόδειξις ἔσται, εἶναι μέντοι ὃν 

κατὰ πολλῶν ἀληϑὲς εἰπεῖν ἀνάγκη. ---- ὅ864 ΠΙσοὕ 5εἰαποίδα 

5Β1η0 ἃ ΤΟΌιι5. 5 ΠΘ 1185. ἃ 5651} 1085. 4686, ἔδιηθ η [ΟΠ 

οοηδβύαπηξ ᾿ἀοοα6. ῬΓῸ Οδιιβὶ58. Θαυπαπὶ Βα μἀδο βυηΐ, κατὰ 
ταῦτα Δλέγεσϑαι "9. Ῥτδοροβίείο οηΐη κατά δα δοοαβδέϊνο 

οοηϊπποία απ) ναθὸῸ τοβροηάθαῦ 1 δὔϊηδε ΡΓΔ6Ρ. ΡΤῸ ναὶ] 

56 σαηἋππ, 80 Ατ]βίοίθ! α πβατραΐαν δὰ 5] 9. ἘΠ σα η δι ᾿ρβδιὴ 
οδαδαμι (εἴ. 4 18. 1022α 19: ὅλως δὲ τὸ χαϑὸ ἰσαχῶς χαὶ 
τὸ αἴτιον ὑπάρξει), ρταθοῖίραθ θδμπι τ Ομ θμ, 418 τ ηΐν ΟΥΒ8 18 
γοίοσίαν. δά βρϑοῖα]θ, οἵ. ΑἸοχ. ρ. 199, 20: χαϑ'᾽ ἕν μὲν λεγό- 

μεν λέγδε τὰ συνώνυμα καὶ ὑφ᾽ ἕν τι κοινὸν τεταγμένα γέ- 
νος εὐ αὶ 8. 998) 8. Γ᾽ 2. 1004« 19. 4 10. 1018. 86. 11. 
10|9« 12, ἃ]. Ιάοδ6 ἰοίλαν βοϊαμημοίαθ οχϑίβίθηξϊα ἃ Γοθι15 56ῃ- 

51} π|}5. Πἃ8. διὰ Ἰπάἀπιαηΐ [ΙΟγιηα, αὐ Γ68. ΒΘΗΒΙθ 1165. ΡῸΓ ᾿ἀΘὰ5 
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βἰηΐ δὲ οχ ἰά4θῖβ. πιπουροηίαγ. --- Οποα δυΐοπι ΟἿ ἢ 65 Γ65 
56 Ώ5Ι01165 βοουσπάπι ἰἀδ85 ἰοτυιηαίδθ 6556 4ἸοἱὉ, παϊο βοηίθη- 

(ἰὰθ πὸῃ δϑὲ δ ΓΘΡΌΘΉΔΓΘ Ραΐθιηιϊ5 4αοα 4110} αἀἸβαγίθ σοηι- 
Ἰπηθηογαΐῦ, ΠΟῚ ΟἸΠΠΪΠΠΙ ΤΟΓΙΠ 56 Π 51} }ΠΠππὶ ὁχ ἀοοίγηᾶ Ρ]ὰ- 

ἐοηΐοα βία θη 488 6556 4685, 5641 δα τ ἸΠ060. 4186 ΠαίαΓα 
εοπϑδεϊ οί ηξ, οἵ. δά 9. 991ὺ 6; πἰπηίτιπη αἰσϑητὰ --- πάντα 

8. 9 Βοο ἰΙοοο δὰ πιοάο ἰῃίο! }Π] Θη ἃ βιιηΐ, 1 4αΙθτι8. ΟΠΊΠ 8 
Βᾶδο σδιιβᾶγαμη ααδοβίίο νογβαίασ, τὰ φύσει συνεστῶτα. --- 

Οὐοά το8 56}51}0}}685 χατα ταῦτα, 1. 6, τὰ εἴδη, λέγεσϑαι ἀϊ- 

χιί, 14 ΧΡ! ΙΟΔΓΙ οὐ ΘΟΠΠΡΙΠΔΤῚ ἈρΡΡαΓοῦ σΟΥΡῚΒ ΡΓΟχΙπη 6 5664. 6η- 
ἐἰρι5: χατὰ μέϑεξιν γὰρ εἶναι τὰ πολλὰ τῶν συνωνύμων τοῖς 
εἴδεσιν 9. δὲ νουθὰ φαδηηαιδη οοηβίαί ΟἸΠΠΪΠΟ 510 ΓΘ- 
ἴθυν! δά βιρθυίογα, ἔδιπθη “αΟΠΙΟ 0 ἰρ88 ἰπίθυργθίδη ἃ βἰηΐ 
ἀἰδβθηξαηΐ νἰγὶ ἀοοί, αὶ Βα 500 δὴ αἰ Που]αΐο 8. 1051 5101 

[αςοϑϑὶν ουϊηῦ ἴῃ ψογὈ 5. ̓ πφο]] 6 ούα [δ ο  ΠΠΠπ15. ((Οἵ, Τα πάε]. 46 

Ἰά615. Ρ. 8582 8β4ᾳ4ᾳ. Δ. δίδῃν, Βεὺ]. 55. ΦδῃνΡ. 1841. Ν. 91.) 

ΔΑο ρυίϊασιη. ααϊάοπι αποα δα (οχίπιη. αὐίηθῦ ρυοθαπάα δβί 
βίηθ ἀπ 10 βουρίαγα ἃ Βγδπα βῖο οὐ ΒΌΚΚΟΡΟ τοοορία, 486 
Ποῦ ἃ σοα!οΙθι5. ῥ᾽ ΓΙ πη5 τάδ, ἔδιη θη οοτία ΑἸ Θχϑη 11 διι- 
οἴου 5. Ρ]α8. μαρθοῦ ροη δ γ 8 4πᾶπὶ σοάϊοαιη ψ 6] Ρ] ΓΙ ΠΟΤ τι 
σΟΠΒΘηβῖ15, ῬΥδθβουίπμη ἡππππὶ δα π) Θχμ)θαύ ἰθοί ΟΠ 6, 486 

ΡΓΟΡίου ταύ θ πα] βθηΐθηίδθ σοὶ 46 σοπίθοίατα [ποεῖ Γδϑί!- 

ἐπθπάδ. ἘΧρ ]οδΥῚ δαΐθηι δρίϊββιηθ νἱἀθίαγ Αὐι βίο β 56ῃ- 

(οηίϊα ᾿ΐ5. νου ῖβ ΑἸοχαπάγι: χωτὰ μέϑεξιν γὰρ τὸ εἶναι ἔχει 
τὰ αἰσϑητά τε χαὶ συνώνυμα τοῖς εἴδεσι, τὴν τῶν εἰδῶν 
Ρ- 38, 11. Εἰοπί χατὰ μέϑεξιν εἶναι δοάθιη ᾿π040. ἀϊοίιπα, 
δδέ, ἂὐ ἁπλῶς εἶναι, πῶς εἶναι, κατὰ συμβεβηκὸς εἶναι οἵ 
518, αυδθ νυ]ο ββιηα βαηΐ ἃραα Ατὶβίοίο!οιη. ΤΠ) ύϊνιιμι 
τοῖς εἴδεσι ἙσΟὨδέλα6γ6 οατὴ μέϑεξιν, ααοα νο] Α. ϑίδῃν 1.1., 

Ἰοὺ 1Ππῶ4 ααϊάθι ΡῈ. ἰθρ65 β, "Δί 1685, 564 νἱχ Ραίδησιιπηι 
οβὲ ᾿ἴσαγο Ρ61 ΘΟἰ Οσδ ΠΟ Πθ νϑυθοτνιμι, πὰ ΠΘΟΘΒΒΔΓΙΟ ἀἰι- 
εἰν δ Ομ η άπ) ἀ δύναμι τοῖς εἴδεσι οὐπὴ συνωνύ- 

μων. Ἰθεἶπάς τὰ πολλά ποῃ δβύ ἱπίογργοίδηάθπι Ρ] ασἾ μη ἃ, 
χαρά 5080]. Ρ. 5494 11, 5εοαΐαβ Π8π| 6χ ΘΧρ] Δ ΟΠ Ὲ15 Α16- 
χϑη αν! ρ. 38, Ὁ --- 8, ργδϑοοριί: εἴρηχε δὲ τοῦτο «τὰ πολλώ» 
διὰ τὸ μὴ πάντων ἰδέας τὸν Πλάτωνα τίϑεσϑαι, πος δμΐμ 
γϑρυρηδγοῦ νου ]5 ΒῸΡ ΘΓ Οὐ θιι5, απ 5 τὼ αἰσϑητὰ --- πάντα 
Δα ποιτηδιῃ ἰάθανιη [οτιηαία Αὐ᾽βίοίο 5 ἀἰχογαΐ; οχρ ϊοδη- 

ὄσπμ ροίϊι5 τὰ πολλά εχ ῃοίβϑίμιο {10 Ῥ]αὐοῃ δ τιϑιι, φαοά 
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ΒΙΠΡῸΪΔ5. 165. 86}51}}}165. οὐ Ἰάθδιη οΐ β οἰδπέι" ΟρΡΟΙΐ ἴη- 
(6 856 ἰαιπᾳαδηι τῶ πολλά οὐ τὸ ἕν, εἴ. Ρ]αίο, ἀς γσορ. Χ 96. 
ῬΒδράν. 2605 4. Ρ]ιαοά. 78 4. αἱ. ΟΆ]ὰ βἰης {Πὰ τὰ πολλά ἀ6- 
ΠΗϊίαν. ΡΥ σϑηϊίνι τῶν συνωνύμων, ΔΡΡΟΒΙΓΟΏ15 ᾿ηβίαν δά- 

ἀϊίαμη, ααδϑὶ ἀἰοαύ τὰ πολλά, ἃ συνώνυμα ἐστι τοῖς εἴδεσι. 

ΘΘΠΒΙΡΗΠΪα δαΐθιη Αὐϊβίοίθ 8. οχ βοηξθηξια Ρ]αί 8, 48 51η}- 
Ρ] ἴδον τ ουυι ᾿ρ8ὰ ἰογηὰ ΘμαΠοἰδῦ ἀοπμθηΐο οϑί, ἂρ} 
συνώνυμα. τοῖς εἴδεσι, φα οὐ ἀρέϊβδηθ. ἀϊοίαμη 6886. ἀρραγοθὶέ 

τϑραίδη οὐ Αὐἰβέοίο! σαν Ἰηΐοῦ ὁμώνυμος εἴ συνώνυμος ἀ15- 
Οὐ πηθῃ οὖ Β] θη Ἱβ 46 14618 ἀοοίγίδηι, ΑΡΙβέού 65. δ ΐῃ 4 π|1}} 

ἄπο πῃ: ποιὰ Οτδϑθοδ ᾿ῃν οηϊγοῦ γοοαθαϊα ἢΘ ἢ τη] {τὶ ἀἰδβίδη- 
(ἰὰ ὁμώνυμος. οἱ συνώνυμος, Θἃ ΡΙῸ 8110 Δ ΓΟ ϑυπιῃ ἴῃ 
αϑπ ἰΐα ἀἰδυϊηχιί, αὖ ὁμώνυμα, ἀϊοοτοῖ 4886. ΠΘΙβ6 ἰδῃέιιΠ], 
συνώνυμα απᾶθ δὲ ποθ οἱ βυϊδίδης 81. ΘΟμμ 6 ηῚ μα] 6- 

τοηΐ, οἵ. (δαί. 1. Ττομάε!. 48 8η. ρ. 384. Αἰᾳυὶϊ Ρ]αΐο, αὶ βἰη- 
ΘαΪα5. Γ6 5. Β6η5101165 ΡΤΟΡίουΘα οὐ θαύθῃτιβ 8 586 ΟἸΠΠΙΠΟ 6Θ6ῃ- 

βοιού, ααδίθημιβ ἃ}} [4 6ὰ δαια Θοηἰουδγοηέαν, ριοίθοίο. ΠΟ 
ΒΟ 15 πηθᾶο, 564 δα δίαηςαρ. οὐϊδιὴ ΘΟ] Ο ΘΙ 6886 νο- 

[υ| Ἰηΐον Ἰάθδβ οὖ "868 115 β 1 οίαβ. (θᾶ τ 6 τϑοίθ ὃχ βϑηΐθῃς: 
(ἰὰ Ῥ]αίο5 56 ηβ θα ἀϊοπηίαν συνώνυμα τοῖς εἴδεσι. δεὰ 

ΟΡ οἱ νἱάθο μαΐϊο οχρὶοαύοηὶ ( εἴ. Ὑσθμαε!: 1. 1.), οὐ ΡΙδίο- 

6) πιπη!αδη) συνωνύμους ἀἴσοτα ᾿ἀ685 δὲ τ88 56}5101}65, δἕ 
40 Ατιβίοίθ!α. 1101 ἀθ δδάθιῃ γθ πβαγρατὶ νοοδθαίαμ. ὁμώ- 
ψυμος: ἀπᾶθ Π6ΒΟΙΟ. 8) Βρθοίοβίιβ αἰβρα θη 4 α δὶ ΘΕ 18. 
Ετδηΐ ἀἰδουαθη {Ππ4 ἰηΐον. ὁμώνυμος δὲ συνώνυμος πιοαῖι6 
οχ οὐἱϑίηθ. ποταμὶ νοοα θα] ον Πα 6. 6χ σου] ἀ81 ᾿ἰη- 
ϑιιδθ ΓΘροῦξαμη, 'Ρ86. ΘΟΙΘΐΕ8 οδί οἵ ΡΓῸ 8110 ἃ ]γ10 5ίδ- 

{αἷς Αὐἰβιοίε! 8: ἀρᾷ Ῥ]αίοη θη. ΠῸΪ τη} οἰι5. αἰβου πη! 18. οϑέ 
ν δορί πμ; 15. ΘΠ ΐμ], αὖ οδέ ΤΟΙ ΘΊ ΒΊΟΥ [ἢ σου ϊηθηάα τιδιίδία νἱ 

ψοοδθυϊοτσιμ, ὁμώνυμος αἰταιηαι 6. ἰῃ ΒΘηΒαἢ πἀβαγραΐ, αὖ δὲ 
ΠΟΙΉΘῊ π)8 Οὐ Βα 5ίδηία (ΤΊ. 52 ἃ, οἵ. Ῥμαθα. 786) δ βο- 

1η 61) 51Π6. Β5ιδηξία σΟμμηΠΠ6. βρη ποεῖ (Ργοί. 511}. Ῥάνμι. 

188 4), οἵ. ΑΙοχ. ρ. 58, 19. ἴδῃ. Λυδοί 65. Ὁ] νους 8ιμ- 

ΡΠ οἰξον Ῥ]αΐοη!β βθηξθηξίϑηι, δαὶ Β᾽ 5. ΠἸ σΔ ἢ ἀὍΠ| ΤΑΙ! 6 μη), 86 

Ἰάραβ ἰηΐον οὐ γθ8 56 ηβ.}}1 65 οι οο δαί, νϑοα θα} 15. αὐίαι συ- 

γώνυμος. νο] οὐχ ὁμώνυμος, νοἰαίὶ ἢ. 1. οὐ 1 10. 1θὅϑθα 13: 

καίτοι τῷ εἴδει ταὐτὰ λέγεται εἶναι τὰ εἴδη τοῖς τισὶ χαὶ 
οὐχ ὁμώνυμα: αὐὶ νοτὸ ἱπάϊοίτι). ἴογθηβ (6. ἀοοίγηᾶ Ρ[δίο- 
ῃἶορα 1ΠΠ|8η} δα δία έϊαο σου ΒΘ ΘΒ. ἰηΐοι ᾿ἀ θῶ) οὗ γ688 86}- 
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51:0 1105 πορϑέ, δ] ἀβυγραΐ νοο. ὁμώνυμος, εἴ. 4 9. 9914 6, πος 
ἸΙοηρο αἰΐὰ νυἱάἀθέαν σαίϊο 6886. οἷιιβ ἰοοὶ, ἀθ 0 ἅῃῸ ρμοββίξ 
ἀπθιίανὶ 9. 990) 6. 

.987ὺ) 10 τὴν δὲ μέϑεξιν --- Ἰά ἐν χοινῷ ζητεῖν. 
Ρυ προ τΤοῖ σισὰ τππ0 40 ΠμΠΙΘΓΟΒ [Π 6556 ΤΈθ 115 βίαίπουα, 040 
τὸ δά πυμπογο πὶ) Ὀχϑιρ απ οἰπηρόγο αἰοαηέα 40 Ἀτίβίο- 
(616, 14 ᾳιδηίαιη. αἰ ογαῦ. βαργα οβϑύ οχροβίίαμῃ. δά ὅ. 98θα 
18 544ᾳ. (μη πα δαΐθι μιμήσει ῬγἐδρΟΥοα ΘΟΙΠΡΆΓΆΓΟ 

μέϑεξιν ἃ Ῥ]αίομς ροβιΐαμη 60 τηδρὶβ ἢ Ργομθ 6556 460 6- 
θαΐ Αὐιβίούο!!, φαοηίδιῃ ΒΙδίο 4688, οχ 4αϊθ 115 ΤΟΥ Ὠδέι- 
τ) Γοροίογοΐ, οὐ ᾿ἰρ888. δὲ ΠυΊΘΓΟΒ γϑίμ!ογαί, Οὐὐδιη δαΐεοίη 
ἀἸοογοηΐ ἘΠ δῖ ν 6. ἱπη] {Δ ! 0} 6 πὴ 5:5 8. ΘΟ ΟΠ ΘΠ ἀξγοβα 86 
ἱποιιβᾶξ ἴῃ τῃη6 10 τε ϊββθ. ΘΠΏ1ὰ Ῥ]δίοηὶ ομηοῖς 2 6. 
1045) 8: χαὶ αἴτιον τέ τῆς μεϑέξεως χαὶ τέ τὸ μετέχειν 

ἀποροῦσιν. ΑἹ 10, 1075 19: διὰ τί γὰρ μετέσχϑν ἢ μετέ- 
χει; χτλ. Οαΐθαβ ἃ Ἰἰοοἰβ Ζθ! ον. Ρ]αί. ϑέιά. ρ. 230. φοΠ ΠρῚ, 
Αὐ᾽βέοίθ θη. σοι Π 015. 1{ΠΠπ|5. ΠΟ. ἕδη ποίϊοπδηι εὐ ἀεῇ- 
πἰ ΘΟ μ6η1, ἀπᾶπη Οδιιβᾶμη Εἰ βιθγαββθ, θα ϑΌυΘΟΥ πὖ τϑοία. 

Ηος οπίπῃ ἰοεὸ ἰδ} αἰμαὰ ὨΪδὶ τίς ἡ μέϑεξις, «αἸέογο ἸοοῸ 

ΠΟῈ 5οίαμι διὰ τί, 564 βἰπια! τέ τὸ μετέχειν οὐηίβδυιη ἃ Ρ]δ- 
ἴοπς ἀτροϊιν, οἵ. 9. 9914 20: τὸ δὲ λέγειν παραδείγματα 
αὐτὰ εἶναι καὶ μετέχειν αὐτῶν τάλλα χενολογεῖν ἐστὶ 
χτῆ. (ὑδίθγιμη βῖνθ οδι Βα }) 506. ᾿ρΡ58}1 Πδίθγδη ΘΟΙΠΠΙΠΠΪΟ- 

ηἷβ Ῥ]αίοποι ἴῃ τηθάἴο αἰοϊῥ τ ϑ!! 1556, ρουη 46 ἰπίαιια οϑέ 
ΓΘΡΓΘΘηβῖο. [)6 οδιιβᾶ οἵ. δὰ θ88α 9, 46 ῃδίαγα διιξθπι οἰ τι8 

ΘΟΙΠ ΠΟ Ὠἶ5, 4188 ΓΘΡῈ15 51 ΠΟῸ}15 510 οἴαπὶ 1618, πᾶ θ δ ρᾶτίθ 

αἰ] οοἹ Ῥαγιημθηϊαῖϊβ ΡΙαίο αἰβραίαν!, Ῥούαϊς 58η6 αὐτιμηαα8 
Π0ἢ 5αίποογο Ατιβίοίθ!!, ἤθη ρούαϊξ σοῦ ἀἴσοτα δὰ ἃ ΒΪὰ- 

[0Πη6 1ῃ τηράϊο 6586 το] ]οίδ. 
957ὺ 14 ἔτι δὲ παρὰ τὰ αἰσϑητὰ -- 18 μόνον. 

Ἔτι τουτη ΘΘηΘΓὰ μοϑι586. Β]ίο μοι, 56}51}0}}18 τηδύῃ μηᾶ- 
ἐἰοὰ 4688, σοηβίδῃέθι. τ{{15 ᾿Οοἷβ τοΐογί Αὐϊβέοίοοβ, οἰ, 9. 

992) 14. 1. 995) 160. 2. 997) 12. 6. 1002) 12 54ᾳ. Ζ 2. 
1028 19. Καὶ Ἰ. 1059 4 54ᾳ. «Χ 1. 1069α 84. ΕἘΠπὴ ἃ 56851}1- 
ἰἰλιι5. φαϊάθην το. αἰ έδογγα τη  ουηδέϊοαβ δϑίογηα οἵ ἰμλμιι- 
Ὁ} πδίυτα (ἀχένητα ὑ16, εἴ. Ζ6]1ον ῬΆΙ]. ἃ. Οτ. Π. ρ. 250 

ηθ..),. ἃ 1άἀοἷβ δαίθιη 60, 4ιοα πιδίμοιηδίϊοαθ αυϊθηι ΓῸ5 
οἰβάθιη ἰουμᾶς ἱηἀοἢΠηἰέδθ Ὠιμιοτο βιηΐ, ἰάθα νογὸ 488 6}1- 
θού 5: πρ] Ἰοἰέον οϑὲ ἀπᾶ, εἴ. Β 6, 1. 1.: τὰ μὲν μαϑηματιχὰ 
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τῶν δεῦρο (1. 6. τῶν αἰσϑητῶν) ἄλλῳ μέν τινι διαφέρει, τῷ 
δὲ πόλλ᾽ ἄττα ὁμοειδῆ εἶναι οὐϑὲν διαφέρει. 1ἴὰ ασιῃ 
88 ηδέύιγα ἴῃ Πηθ 0 ρμοβίία 50 τηδι Ποπηίοα ᾿ΠέΘΡ. 56 }51})1- 

Πα οἱ 1Ιἀ685 (μεταξύ }16), 58θρ6 δὰ Ῥ]δίοηϊοο βθῆβιῖι 5]91- 

Ποδΐ πος ἰρ8ο νοσοᾶθαϊο τὰ μεταξύ, εἴ. 9. 9910 29. 992) 16. 

Β. 2. 9972, 13. 9984. 7. 6. 1002) 18,21. Καὶ 1. 1.1. Μ 2. 
1077 11]. --- Εὸ ποὺ φαϊάθιη νουίββίθηθ σοί] Ατ᾿βίοίθ 68, 
τηθ ἀπ) φαοηάδῃι ΙΟοιμὴ 16 56 η510}1ἃ οὐ 4688. 55 Δ586 

Ῥ]αύοη θη ΓΘ 5. πηδ ἢ Θιηδί1015, β᾽αα! ἤθη οχ βαηίοηςία Ρ]αίο- 

Ηἶἷ5. οἵ οἱ, 411 σορηϊ Γι15. δϑύ 4688, ἃ ΡοΓΟΘΡΈ ΟΠ 6 βθηβίμι δά 

Ιἀθαγαιη σΟηἐοιπΡ] ΔΕΙΟΠ 61 Δα Ἰπ5. ΡῸ. 185 ρ γα τ|5 οβί, δὲ νἱ- 
αἰβδιη ἰἄθαθ Ρ6Γ Π]Δ ΕΠ ΘΠ] 085. ΤΟΥΤΠἃ 5 ΓΘΓ ΠῚ 56 Π51 0 1} Πππ| 5Ρ6- 
οἶο5. σοηβθαππί. Οατμ δαΐθιη Ρ]αίο νϑγαη οὐ δ βοΪ αὐδπὶ 
Θβϑϑῃ δ πηΐοο 4615. {Ἰογοί, το] πὰ να τηδίθιη δ! ἃ 
51γ6 56 Π5Ι0 1 δαίθηιιβ 6556. σδηβογοῦ, σαδίοηιϊβ οχ [4615 Ρᾶγ- 
ἴδ} αιδηἀδη Θββοηΐ 86 ΤΘΟΟρ ββθηδ, Αὐιβίοίθ 65. ΔΙ᾿] ηι1Ὶ 

πηηλίαν Ρ] αἰ 18. βϑηϊθηΐίαμι, αι {τὰ πδθο φΌ ποι 6η- 

{ἰὰ}, 4851] 4ὰδο δοάθῃ) οβϑϑηΐ ἴπγ6, ᾿πχία 56. ροβαϊῦ. (δὰ 
ἀαϊ θη τδίϊοπα αἰβεϊηχὶῦ 58η6 οἵ ἀοἤηϊν Αὐβίοίο!οβ, ατιδο 
οδὲ οἷτιβ νἱτέαβ, δὰ {πᾶ6 Ῥ]δίο. πο ροίΐπογαι δὰ Ἁγίοβ ποίϊο- 

ἢἷβδ ἤμποβ σ βοθογο, 564. τὰ ἀοἤηϊνῦ, αὖ οὐ Γπμ ἀδιηθηΐιμη 

ἀοοίτίηδο Ῥ]αίοηϊοαα δνογίογοῦ οἱ Ῥ] αγηδ5. ᾿ηΠ46. ΡΟ  5β᾽ ππυπὴ 
ΓΑΙ ΟΠ 65. ΓρΘάἀδυθ μα] Ρ]αίοἢ8 ροββοῦ τοροίοσο (ἷἵ. Ζ6} ον 

ΡῬΙαί. 8.:. ρ. 248--200. ΡΙι. ἡ. Οτ. 1. Ρ. 178. 5ᾳ. 250. 
0987} 18 ἐπεὶ δ᾽ αἴτια --- 22 τοὺς ἀριϑμούς. Ουᾶ 

τι οοἰ παίίοηο ῬυΕΠαΘΌ ΟΟ8. αἰχὶς 1505 6886. δ6 βιδιη ἀθοίτι- 

ῃδ ΠῚ σΟΙΡΓΟὈ θη άδη), ὅ. θ980α 1, δδάθιῃ Ῥ]αίοηθαι δα ποία 
6856. οοηβοί, πὸ τάδαγαπι δἰθιηθηΐία δαάθηη ΟΠ 11 ΤΟ πὶ οἷ 6- 

το ηΐα 6586 βίαψιογοί. ΕΠ γπδίου! 6. ααϊάθιη οἰ μη θηξιη 6586 
βίαία! τὸ μέγα καὶ τὸ μιχρόν '. 6. 14 φιοά δὲ διρϑηῆο οἱ 
ἀἰπιϊηα θη 40. ρδυ του οδύ Ἰἀοπθαπι οὐ τυ! πβαπα ἴῃ 568. σοητποί 

δύναμιν (οἵ. Ῥῃγ5. ΠῚ 6. 206ὺ 27: ἐπεὶ χαὶ Π]λάτων διὰ 

τοῦτο δύο τὰ ἄπειρα ἐποίησεν, ὅτι χαὶ ἐπὶ τὴν αὔξην δο- 
κεῖ ὑπερβάλλειν χαὶ εἰς ἄπειρον ἰέναι χαὶ ἐπὶ τὴν χαϑαί- 
ρεσιν. Ῥῆγ5. 1 4. 1874 16), [Ὀτιπα] 6. δα ρυὶ πορίσαι. ρο- 
δα} αὐ 115. νι, ὡς δ᾽ οὐσίαν τὸ ἕν. Ετοηΐ οὐσία πατι 

510 Ορροβίία τῇ ὕλῃ, μα οπηϊέδ 6 Ἡϊ ἢ Γαπ δαρίθ πδέμγα, Θδ ΠῚ 

ἀοπηϊ θη θ μη ἃ [ουηδιη μα δ η 48 οϑύ ΒΘ ΠΠοᾶγ 6, 4τ|ἃ 4886- 

πὸ γὸ8 ἰὰἀ οβί, χαρὰ δϑί; φίδι θαηάθι οὐσίας 516 ΠοδΕο- 



ΠΟ 987}. 93 

ποῖη ἴθ] μαθοπιβ, Ὁ ποιμθη οὐσία σΟὨ Πού ΘΟ τητι5 

οἴ ΠΟΙ η6 εἶδος (4 4. 1018. 10. 18. 1022« 15. Ζ 8. 1033) 

17. «].} νδ] δά ἴουιηι} 8 τὸ τέ ἣν εἶναι, τὸ τί ἐστι (.4 3. 
0983 27. 7. 9584 85. 10. 998« 18. ἃ]. --- 8. 988) 28. 4 13. 
1020α 18. 1. 1025) 14. 4].). --- Ῥοβε δυέθιη, αἱΐ Αὐ]ϑίοίο.- 

165, ἄτπὸ 1|ὰ ρυϊποῖρία ἰἀθαγαμι Ρ]αΐο, ταίπι5. ἐξ ἐχείνων (. 6. 
τοῦ μεγάλου καὶ τοῦ μικροῦ) χατὰ μέϑεξιν τοῦ ἑνὸς τὰ εἴδη 
εἶναι τοὺς ἀριϑμούς 21. Ἐχίτοιηα ψοῦθὰ τοὺς ἀριϑμούς νε- 

τίββηα ΑἸοχδηου ν]ἀθίαν που ργοίδυ!, απο οἃ ΡγῸ ἃρροϑί- 
τἰοηδ ραίαί δἀαϊία 6586 δὰ ἀδβηϊοηήα τὰ εἴδη. βου} Θη μὰ 
Ρ-. 40, 2: εἰπὼν δὲ τὰ εἴδη προσέϑηκχε «τοὺς ἀριϑιμούς"» τὰ 
γὰρ ὡς ἀριϑμοὶ εἴδη αὲ ἰδέαι, ἐπεὶ εἴδη χαὶ ἄλλα ἐστίν, 
ὥσπερ οὖν χαὶ ἀριϑμοί. Οποιπδάπηοάιπμι ΑΥἰβίοίθ 5 τὰ εἴδη, 
αὉ1 Βοος νοοδθαϊαπι π0 Ῥ]αίοπίοο 56 να]ραν! 56ῆϑιι Δ ΟΟΙΡὶ 
σα], βᾶορ ἀθῆηϊ δάαϊίο γένος ποιηΐηθ, τὰ ὡς γένους εἴδη 

ΖΊ12. 1035 ὅ. 4. 1θ03θ0α 12. [17. 1057} 7. 8. 1θῦδα 22, “1 ὅ. 
1079) 34. οἵ. 43 9. 991α 30, 1{ἃ τηΐγαγὶ πο μροϑβϑίιητθ. 4ποα 

εἴδη Β]δίοηϊοο βθηβα ἀθῆη! ΡῈ ἃρροβίἐοηθιη τοὺς ἀριϑμούς, 
ἢ. 6. Θὰβ. ΒΡ6οῖ68, 4858 Ρ]αίο ν8] δοπιρᾶγαν δ μπμ]6γ18. τοὶ τὸ- 
ἀυχὶ δά παρθτοβ. Ροία 586 864] τουτέστι νοὶ 510} 6] 
«πδηάαιη. ἀΒΕΓΡΑΥῚ [ΟΥπλΪ αι, νεῖ τὰ ὡς ἀριϑμοὺς εἴδη, 
4αοά σοπίοπαάϊς ΖΕ} 16γ ῬΙαί. δύ. ». 295. 54. ποί., ΠῸἢ ΒΕρδ- 

νϑεη, ΠΟΟΘΒΒΆΓΙΟ [εἰ586. δ ἀθηά πη ΠΟῺ ΡΟβ811η}) Οἱ 6Θ0η- 
οράογο. ΕΤ 15. αφυίϊάοιη, πὸ ἱποίάογοί ἴῃ ἰδ ΑἸΟχδηάνι ἴη- 
ΓοΡργίδ ἤθη, νοῦ ΑὙΙδύο  ! 18. 810 νου: εἰθηῖὶ αἰι8. 76 θὲ 

(ἄθμι ὑνο δον εν Ποίη θη) ἰὐολάθη, αἴ Τ ἀδθη τ ἤα ἢ- 
ἴδηι ἀν οεἶ, αἷς ΤΠ ποἰϊπαδηιθ (65 αὐνοίδοη τπα Μίἰοίθη) απ 

θην 7ηῖι5. ΑὉ' δὰ ᾿Ἰηἰογργοίδίο Π6Ὸ Ρ6. [66:68 ϑ, Δι δύ!Οἃ5 
Ροίοβύ δαάιηλε!, π6ὸ βοηξθηξ νη Ὠθχὰϊ ἃρία οβύ. Ησο οηΐιη 

51 νο ἰββοῦ ἀΐσογα Αὐὶβέοίθ 65, οι θη 8. ον αῦ ἴῃ Ῥγαθάϊοαίο 

Δι Ιοα 5 τούς, 564Ἀ.ῳ ποῃ νοΪαϊέ ἀἴοθγο; ἢδιηα6. χ μαρία ὰ 

οδπ5}} γάρ σορποϑοίξιν ΒΡ ΘΓ ΟΣ 8. Θημαῃοἰδέϊ γε θαι Δ ΓοΥΥ]. 

ἤδαιιθ ποὴ μοία!ξ δχρίϊοασο, 4ὰὶ Ποροῦ αὐ [ἀθ86 ἴῃ ππιη6- 
ΤΟΓΕΙΠῚ Πδίθγδιη ΔὈϊγθηΐ, 56 ἀαοιπδαιηοάμιῃ {Π|4, ἀπδα τοία- 

{|| οδβϑηΐ ἰἀθδγαμ να πυπηθγοσαμ θα! δδάοιηηῖιο ρτὸ- 

Ρίεγθα ὑϑυαιη ΟἸμηΐπ) ΡΥ Ποἰρία. Ηδοο αποηΐδμι. τη} [650 

εϑύ διριιποπίδηδι ταίϊο, πΠ6Ὸ ϑ0 νοοῖ Ο ροββαιη δάβερα- 
ἰαγὶ, αὶ τϑοθρία 26} }ογὶ ἰμ θυ ρτθίδεϊοηθ ἀγεϊοα! τ τούς οἰ Ε 

ταν ο. 
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Οιιοά δαΐοιῃ Αὐϊβίοίθ 65 Πΐβ8. νϑυ}}5. οὐ Ἰἀδασγτπ π]δύθυ ἃ} 6 
ΡΥΪηοΙρί τη οὐ οδάθηι Ἰἀθαναιη Του 10. 5651 πῃ ΡΥ ΪΠοΙ- 
Ρία 5ίαψιιϊββα Ῥ]αίοπθηι τοίογί, 14 ποὺ ΘΟΠοΙ 6. οπμὶ ᾿ρ088 
ῬΙαίοη 5 ἀοοίτιηδ π6Ὸ ἰδ] 6 6588586 ἴῃ οἃ, πηΐδ πᾶπο Ορὶ- 
ΠΙΟΠΘηΙ Βδιιβοῦις Αὐἰβέοίοϊοβ, εὐ δου οὐ νοῦ σοιῃρτοβανι 

Ζ6]1ον ΡΙαῦ. 850. Ρ. 248 --- 257. ῬΙΗ]. ἃ. τ. ἢ. Ρ. 2537 --- 241. 
0870 22 τὸ μέντοι γε ἕν --- 9884] ἐκμαγείου. Ουπὶ 

Ῥγίμαρογοῖβ Ρίαίο μοοὺ βαρεῖ σοιηπιιμθ, πο ποη βαθβίδη- 

{ἰ8π| 4αδηά δ) 5.16 οἱ, 46 ἀπὲ ργαθαϊοθίμν τηϊΐαβ, μὴ) ἕτε- 
ρόν γέ τι ὃν λέγεσϑαι ἕν "23, 564. ἴρβαᾶπη πηϊίαίοιη Βα θβίδη- 
ἰὰπ| 6586 νο]αϊί, εἰ. δά ὅ. 9874 18, οὐ ψιοά Ὠπμηθγ08, [ϊοο 

8]|1ὰ ἂο ῬυΓΑΘΌΓΟΙ ΤΔΙΟ 6, 1 ΡΥΠΠΟΙΡ115. ροβιί, Ιββθηδε 

δαΐθιη ἃ ΡῬυ ΠδρΟΥοἰβ οὐ 60, σπ064] ΠΠΠ] απ τηδύθυϊαθ ἢδία- 
ΤΆΙΏ, ψΟΓΡῸ Δα] 46) 8915 48πΠ| Τὸ 80 ΠΟΙΪοΠ6 (οἴ, Ρἢγ8. 1 
9. 1924 9) ἀπρ]οοιι ἔθοϊί, ἀντὶ τοῦ ἀπείρου ὡς ἑνὸς δυάδα 

((μΐ. τοῦ μεγάλου καὶ μιχροῦ, ποὴη τὴν ἀόριστον δυάδα οἴ. 
δα 20 εὐ Ττγοηα. 46 14. ρ. 48 ---51, Ζ6]1ον. ΡῚ, 8., ρΡ. 222), 

δὲ 80 404 ἃ ΤΕι15 56 ΠΠχὶΓ ΠΌΠΊΘΤΟΒ, 4108 θυ ΓΠΔΘΌΤΘΙ ἰη- 

6556 τοθιβ σϑηβαογδηΐ, οἷ. δά ὅ. θθθα 13. ϑδοιαηχῆ δαΐίοιη 

ἃ ΤΟΡτ5. ΠΠΠΠΘΙΟΒ, 418 ΠΌΠΟΙ Β ΘΑ ΘΟΠΕΠΘΙΙ ΠΔΙΠΓΔΠῚ 

ΔΙ γα θαία, 488. 56 Πρ 4885 ἃ ΓΘ 5. οὐ Δρβοϊαύα ροηθη- 
485 ἰῃφ!]χογαῦ; ἐδηίδιηαιιθ 1615. ἐπ θιογαύ αἰ! οῃϊαΐθιη, αα]ὰ 

ΒοοΓδε5 ἀοοίηΠδπὶ βθοαΐα5. ΒΔ] ἴῃ ἀΘΠΠΠΙΟὨΙθι15. ἴην6- 
ΒΕ! σ δ η 415. ΘΟ] Οοανογαΐ Ορθγαμ, οὗ γὰρ πρότεροι διαλεχτικῆς 
οὐ μετεῖχον 0852, εἴ. ΜΠ 4. 1078ὺ 25: διαλεχτιχὴ γὰρ ἰσχὺς 
οὔπω τότ᾽ ἦν, ὥστε δύνασϑαι χαὶ χωρὶς τοῦ τί ἐστι τἀναν- 

τία ἐπισχοπεῖν. ἴ)γδάοιη αἰίθῃ τηδίθυιαθ Ρτορίονθα βίαίαϊ, 

4αΐα παμπιοῦὶ οχ ἄγδάθ ἴδο] 6 ργοϑι σπαμίμν, ἔξω τῶν πρώ- 
τῶν "84. δε ᾽ὴ᾽ πρῶτοι ἀοιϑιμοί 4] 51ηὉ ᾿π 6 ΠΡ 64], ἀ15- 
βϑηΐξμιηῦ Ἰη οΓΡγοίοβ. ΑἸθχδηάον. θη πρῶτοι 56ηϑι τηϑίῃ6- 
τηδύϊο0. ἰηογργοίαϊαβ ἱπέθ Πρ ὶ ναὶ ν6] τοὺς πρώτους ἁπλῶς 

ϊ. 6. τοὺς μονάδι μόνῃ μετρουμένους, ν». 48, 19 (δβῖνα Βᾶθο 

ΧΡ ΠΙοδίο ΑΙΟχδηάγὶ οβὲ, βῖνθ ἃ Ππ|8 σα 568) νϑίθυ!β. ἰηζογ- 
ΡΙΘΕ15), ν 6} ὈΠΙΨΘΓΒΘ ΠΡ ΓΘΒ. ΒΘ ΤΌΒ, ᾿. 43, 4. Νοϑίγα ψ6γῸ 

δοίαία Τ θη 46] η)αγο 46 14. Ρ. 78, Ζ6116ν Ῥ]αΐ, 8... ρ. 250 564. 
ηοΐ., ϑοθνν ρον δὰ ἢ. 1. νοοᾶθ} 5. πρῶτοι ἀρεϑμοί ᾿άΘα}65 
ΠΌΠΘΓΟΒ. 5᾽ ΠΟΥ πα, οἱ σΟηΠΙηχὶῦ φασάδημμ 0 40 

αῤΓδ 6. βοηΐθηξίαιη ΒΥ 5. Νῖπ5, ἈΒΘη. ΠΠ. ρν. 574. οὐ ἀι- 
θη ηΐ8. (αο50}. 11. ἡ. 3519. α᾽, ἀπο ΠΟ ΟΙΠΠ6Β. ΠΕΠΠΠΘΓΡΟΒ 
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ἰάδα! 5. βοᾷ ἱπιρᾶγθϑ. ΠΌΠΊΘΓῸ5. ᾿ἀθα 65. ἐμ 6 10] να]. Ε{ Βαδθὸ 
«αϊάομι Βνδμ 51} Θχρ! οδέῖο ἢπΠ}10 τη 40 νἀ θέαν ἐχ ᾿ρβὶβ. ΑΥἹ- 
βίούο!β νου ῖ5. Τ ΡΘΕ Ρο856:; δἰθηϊηὶ πρῶτοι δοορί θη άσπι Πο- 
ΘΟΕ οδύ δαΐ πιδίβοτηδίϊεο ϑϑηβι ἅπὲ ἰορΊοΟ; ΠΟῺ ρΡοίζαϑί, 

4πᾶ6 δβὲ Βυδη 151} βοηέθηξία, πὐγαμηαιια βία! σοι  θοί!. ὙΤθη- 
ἀδ!οη θαγρΊο, δαΐοιῃ εὐ  !  ογῸ ἑὰ αὐϊάθιηυ ποὴ Ροΐδβέ ποθὴ 60ῃ- 
οΘ4], βαθρίββίπηο Ἰορῖοο 56ηϑιι ρα Αὐὶϑίοίθ! οι δ ΠΌΙΏΘΓΟΒ 

Δα δὐἀϊοςίίναμι πρῶτος, αὐ ᾿ά6 8168. ΠΌΠΙΘΥῚ αἰ ΒΟ ΓΔ ΠΕ ἃ 
ἸΔ Βουηδίϊεῖβ, οἷ. πρώτη δνάς ΜΙ Ἴ. 1081 ραββίπι, πρῶτος 
ἀριϑμός 1081. 4, φαδιπααδι Τάθηι δάϊθοξίν απὶ δέϊδπι τπϑέο- 

τηδίῃΐοο 5θηβι ἀϑαγρδίαγ Θ᾽ 10. 1θῦ2α 8; 56 ΠΙ51] ΠΡ ΏΟΡΘΙΘ 

ΠΟΥ. Ρὲν βδηίθηείδδ. γα πὶ ἤθε Δα} ]0 τη άο ρΡοίαϑέ, υἵ 
πρῶτοι ἀριϑμοί πος Ιοςο ἀ8 14 θδ}η 5. Πα 6 15 1 6} θ᾽ ἀπημ8. 
Ετδηΐη Αὐἰβίοίθ 8 ροβέψαδμι δά θπὶ σου εὐ [ἀδαταμπι ἀραά 
ΡΙαἰομθη 6556. ρτίπεῖρία τοί! οὐ φαοιηοάο 14686. ὁχ 118 
ΡΥΙποῖρ 8. ργοσιρ πογθῃέι θχροβιϊε, ἐξ ἐκείνων γὰρ --- τοὺς 

ἀριϑμούς "21, ἴᾶνγη 685. αἰϊονί γί η 65, ααῖθιιβ Ῥ]αίοπθμι δά 

Βᾶπε βοπέοηέίδπι ἱπαπιοίσμη. ραοί. Οὐᾶγα οὔϊδμιβι Ῥ]αίο οχ 

Π1ὰ ἀναάθ τπᾶρηὶ δὲ ρᾶγνΐ ἰάθα] 65. ὨΠΠΊΘΓΟΒ γ6] ΟμμἶπῸ ΠΟῚ 
νἱἀογοίαν ταρθ 556 ν6] ΠΟ ΟΠ Π 65, απο Π6 ψϑγιὴ (πα! 468) 
6588 ἴρβα Ζε] θυ. ἀσοιπέ 1. 1., Βοο ἐδιπθῃ ἰ060. δὲ ἴῃ ἂς δ1- 
Θιπηθηία Πα! ταύϊοπο Αὐϊβίοίο!οβ ργοίθοίο ἀΐθεῦα θη μΡοίαϑέί, 
Ρτορίογθα Ῥ]αίοπομ πᾶπο ἀγαάθηι ῥτῸ πιδίου δ! ρυϊποῖρίο 
4αθη ΓΟΙΙ {ππὶ ᾿ἀθαγαπι βίδέμββθ, απο οχ θὰ ἴδοι θ τορο- 
(δηέτι τῆ πᾶ ΟΠηἶα, ΡῬΓδθίο θὰ, απὰθ ΠΟΙ χη. γα ηΐ 

τϑροίθπμδ, πιμηθγοβ ἰάθα]ο5, Ηοο οββοῖ γοἀδγρ 6 ΠΈ18. μ᾽ δοῖία 
ΡΙαίοηΐοα, φαοά Ατἰβέοίθ! 65. ροβύθα ἀθπμιη ἰηδ{{τ|0 988α 1 ---Ἴ, 

ΠΟ ΘΧρ]!οδης5. ΠῚ 5. τέο 115. δα ἀποίι5. ἴδ γ 6 ΟΠ ῬΌΒΒΌΠΙ 

ἀπ] η βρτγοία ἃποίουνἐαέθ ἀ0 οὐ ββι σα πι, αὶ ἤπης βαηΐ, Ατὶβέο- 

(6115. ἱηξογργθίαηι δά Αἰθχδηάγὶ δχρ]!οαθοηοι τθάθδιη. ΡΓο- 
Ρίογθα, δἷὲ Ἰοῖίαν Αὐβέοίθ! θβ, ῬγῸ τηδίθυα!! ρυϊποῖρίο. Ρ]δέο 
ἀγδάριη νἱἀδέαν. Ροβαϊββθ, (αϊα ΠαμΘΡΙ, ποτ δ ΠδίαΓ Δ 
γ6] βἰμ Ππἀη οι [4685 5πὰ5 τάδ ογαῦ, τηδρ8Π ρατγέθι ἀγἃ- 
αἰ ορθ ρυόριοηπηΐαν, Ἔχ θρ 8 Πἰ πη τα πὶ ΠΌΤΟΥ Ι8. ν 6] ᾿παἶν!- 
5111} 5. νοὶ ομμπῖπο πηρᾶιῖθαβ. Δίᾳιθ θᾶ τ! οηθιη ῬΪὰ- 

ΤΟῊΪ 5. ]!]ΘΘγ 60 πηδρὶβ ροέοναΐ Αγὐϊβέοίο! 65, φαϊα Ῥ]δίο 58Π6 
ΑΙ σαὶ, Ῥάττῃ. Ρ. 1448, οχ αμϊξαίθ οὐ ἀγαάθ, φαδιιν!8 ΒδῸ οἵ 
ἰρ8ἃ γϑρϑεϊία οχ τρἰξδέθ, Ομ 68 ΡΓΟρΊοηΪ Πιη6 108, αι ΘΠ ἢ- 

46. βιιπξ. ἄρτια «ἀρτιάκις καὶ περιττὰ περιττάκις καὶ ἄρτια 
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περιττάχις χαὶ περιττὰ ἀρτιάκις, ἢ. 6. ΟἸΠ68. ΠΕΠΊΘΓΟΒ ΡΓΔ6- 
(ὁΓ τοὺς μονάδι μόνῃ μετρουμένους. --- Ηδληο δαΐθιη σφ ῃθγᾶ- 
{06} ὨΙΠΠΘΙΌΛη απο οχ ἀγδάθ ἐϊοϊῦ ργοσθάογο ἰδιηαδιη 
ἔχ τινος ἐχκιιαγείου 988α 1, ἐκμαγεῖον πο ἀεὶ τὸ ἐχμάσσον, 
486 ΑΙΟΧΔΠΑΓΙ οϑέ βϑηΐθηίία ρ. 42, 30, 5οά τὸ ἐχμασσόμε- 
γον, αὖ 6χ πηΐϊνοιβὰ γί! ΟΟΙ ΠΔΙΙΟη6. ἃρρᾶγοῦ, ἰΐα ΟΠ Δία 

(011. ΡΙαί. Τη. 500. ΤΒοδοί. 191] ο. 
θ88α 1 χαίτοι συμβαίνει γ᾽ - 1 ἐκείνων ἐστίν. 

ῬΙαίο φυοα τα πἀϊηθ μη οὐ νυ οίαίθιη στη 5651} ΠππΠ} 6 
πδίαγα τηδίουδθ. τ ροῦ, σοηβοηίδπθαιῃ [ἃ ααΐάδιη δύ ἀο- 
οἴγηδο 46 1ἀοἷβ, ᾿η 4α 1015. ΟΠ. οἷπ5 ΡἢΠ]ΠΟΒΟρΡ δ 6 ΡΟβιίαμ 
αϑύ Γι παάδπηοπίιμ, οἷ. Ζ6 ον. Ρ]αΐ, 81. ρ. 219. Αὐὶβίοίθ θβ γετῸ 

ιᾶθο γϑίαίαίαγαβ, αὐ ἀδμηοηβίγοί ΠΟ ΠΘΥῚ Ρ᾽αγα οχ πηᾶ θᾶἃ- 
ἀφιηααθ τηδέθγϊα, ΓΌγαπ 56 ῃ 51 πὲ ον! ἀθηείαπι ΟΡΡΟΙΙ μ]8- 
οἰδ5. Ρ] αἰοπιοῖβ. Ηδοο ουϊἀθπέϊα οἵ ρὸν συμβαίνει 55 Π16ᾶ- 
ἴα, φαοα ἢ. 1. [46 πὶ οϑέ ἃἂο {10 νϑὶ] βο] δύ θυ θῆῖγα, δὲ ρτὰθ- 
οἷρᾷ ΡῈ. φαίνεται α«Ὦ, 40 ψΘ6Ιθ0 0 586 06 δχίθι πὰ 56 ῃΒΈΠ} 
ον ἀθηΐα σοι ρ Γαΐ σαπὶ Γαι! Οοἰ μα !οὨΐθιι5, 46 δη. ἢ 7. 418) 
24: παρὰ τὴν ἐν τῷ λόγῳ ἀλήϑειαν καὶ παρὰ τὰ φαινό- 

μενα. ΑΔ]. ροβί. 1 38. 8θα ὅ. εἴ. ΜΙεί. 4’ ὅ. 9580) 91. 29. 
1074) 10. ἴπτὸ διΐθι ἤδθο οχίθυ μὰ Δα] 6 Ὑ1 ἀοοπμπδηία οοΙη- 

ΡγΓο δία σου ]5: χαίτοι ταῦτα μιμήματα τῶν ἀρχῶν ἐκείνων 
ἐστίν 7. Αἰᾳὰϊ οροτίοξ, δἱΐ, μὰβ γ5 βθῃβί 1165. ΘΟΠΟΙΠΘΓΟ 

οὕ ὈΠΙνΘΥΒΆΠθι15. 1118. ῥ᾽ οί ε5, ααδ6 βαμΐ 46. τα η ΠδίαΓα 

ἃ ῬΙΪΠΟΙΡΙ5, βΒἰφαϊἄθιη οχ ἰρβὰ Ρ᾽δίοῃϊβ βθηίθηΐα ἢὰθ Τ88 
εἰπείδο βαηΐ δά {Πᾶγὰπ Θχθιηρ] αι. 

988. 7 Πλάτων μὲν οὖν -- 17 ναξαγόραν. Οδα- 
581 1ΠΟΓΓΙΘΘΠῚ, ΠΟΠ ΟἸΠ 558) {Π|ὰτι ἃ Ρ]αίομθ, ᾿ηϊαγῖα δου 

Ατιβίοίο! 65, σοῦ οἱ πο βα[ἐθοουϊηΐ, πὰρ ἴῃ ΤΠπηδ60. 4Ὧ6 θὰ 

αἰδβραςαμίμν; Π0 6 τϑοΐθ τηοππογιηΐ ΑἸοχ. δά ἢ. 1. δ! ον Ῥ]δΐ. 
δὲ. Ρ. 215. Βοηὶ δὲ τη8}1 σαβαμη σιοα ἀἰοῖξ ἃ Ρ]αίοηθ 8ἃ8- 
ΒΘ δία 6556. ΔΙξουαη ΠηΪζα ! Δ᾽ Θιη τπδίθυΠ} γί Πεῖριο εἴ. 

«110. 1075α 34. Ν' 4. 1091 18. ΖΕ] 1ογ 1. 1. Ρν. 276. (686. ἢ. 
Ρ- 210. --- ὥσπερ φαμέν 15. εἴ. 8. 984) 18. 4. 988α 8, 

ΟᾺΡ. ὟἹΙ. 

ον ιιδίν αἰὲδ πϑέονιην ρἠι]οδορἠοτιηιν ρίαοὶ [δ τινι 6586 

δαιιϑαθ 5" θηιι5 ΟἩ55μηι, φιθην χιιαίιι0}" δ. ρ γα ΡΥ ΟΡΟΉΘΥ̓ ΘΗ ΓΔ", 
εονιργοθαίι" θ88α 18 -- 23, οἰθηΐηι πιαίονϊαῖο ρνἱποὶρἕιηι 
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ΟὨη65 ροϑιιογιηΐ --- 32, αααϊάονινέ πορπηι σαιϊιδαην ἠϊο- 
υδηΐθηι --- 34, ονῃιαίοηι σαιϊιδαηι αὐ ον ηΐ αι ονὶςὶὲ --ὐθ, 

ἀεηῖψιιο γὠιαΐοην δαιβαηι δἰηιρί οἶον" χιΐάδθην πθηὶο ρμοϑιιῖξ, 

φιιοααπιηιοαῖο ἑαηιθη σοηερίτι)65 --- 10. 5΄'΄οα δαΐνα φιιαίτον {Πα 

ϑόπονα δαιδαγην πουμην τεεἴιι5 ἐπυδηὶέ ρἠοδομήνι5 --- 21. 

0884 20 τῆς ἀληϑείας εἴ. δὰ 8. 988 ὃ. --- «22 ἐν 

τοῖς περὶ φύσεως οἷ. κὦ 8. 988 38. --- «28 ἀμυδρῶς 

οἵ. δά ὅ. 986) 6. 4. 9858« 4. --- αϑ0 πυρὸς μὲν πυχνότε- 
ρον ἀέρος δὲ λεπτότερον. Ἐος ρεγὶπεϊρίιπη τηδέθεϊα]θ, 

ΒαρΡΓα ἴῃ ΤΟΟΘΗΒΘΠαΙ8. ΡΒ ΟΒΟΡΒΟΓιμ. Ρ]ΔοΙΕ8 Ομ ββαμη, 566 
ΑΠΌ δἰ φαοίϊο5. ἃ Αὐβίοίο! α σομημπθιηοτδίμπμι, 8. 989α 14. 

Ῥῃγξ. 1 4. 1587. 14. 46 606]. ΠῚ ὅ. 803 12, ΑἸοχαηάογ δα ἢ. ]. 

ΔΙ 46 ἱπίογργοίοβ ἀγαθοὶ ἃ0 ΑΠδχ μα παγοὸ ροβίδαπι ΔΓ Γ8η- 
(τ, οἵ. Βναη 15 6βεὶι. 1. Ρ. 132. --- «82 οὗτοι μὲν οὖν 
ΠΟ δα ΟἸΠ685 Γοίδθγίαν. δηΐθα σοι ΘΠ] ἃΐοβ, 564 δά 6085 48] 
δχίγομιο ἰοοῸ ἰπ4θ ἃ σνϑυθὶβ 429 ἔτι ὅσοι Θηιπηουδηΐασ; ΒΕ 

ΘΠΪΠῚ ἰῃ ΡΟΠΘη 8 τηδίθυϊ]ϊ οδιιβδὰ ΔΟΠΌΪΘΥ ΘΓ ἢ ΐ. 
988. 85 χαὶ τὴν οὐσίαν. οὐσία ἀ6 ἴοτιηα!} τογαπι ρυὶη- 

Εἰρίο, εἴ. δά 6. 9587 21. -- 2 τὸ ἕν τοῖς εἴδεσι 46 εοη- 
ἰθοίανα 50 ρ581 ρτῸ ἰθοίϊομθ οὐ οοάϊοαμη Ομπίαιη οὐ ΑἸ χδη- 
ανὶ τὰ ἐν τοῖς εἴδεσι, απἷα πᾶρο νοῦθα πο νἱἀθηΐαγ οχρ]!- 
ΔΙ Ρο88586. Νὰ αποα ΑἸΘχδηον ἀϊοϊς τὰ ἐν τοῖς εἴδεσι 

ΒΙΘΉΠΊΟΑΓΟ. ΡΥΙΠοΙρία 4θαγαμη, 486 δα ΠΟΙΟΠΘΙ Βα δίδηξἃ- 

ἴθι ρου ηθαηΐ, Π0}) δα τηδίθυ δ), ΟὈ]] 5. νἱἀοίαν οχ Αὐὶβίο- 

(6115. σαυίθ ΔΓ ΙΙΟη6. Θδη θη) 6886 δὖ 1ἀθα τ) δ ΓΘΓΌ 56ῃ- 
51 1Πγ ππδξοτίδιη, οἷ, δα 6. 987) 18 544., Ιάδοαιι6 ΠΟ ΡΟΒ856 
οἰδιπθηΐα ᾿ἀθᾶγιη 51 ΠΡ ]1Οἰζογ δὰ ἴογμα] 6 σθη8. οϑιβ86 Το- 
ἔοστι. Αα σομῆτνιηδηάδμ σοηϊδοίαγαι οἷ. δῦ. 6. θ88α 13. ΟΠ5, 
δα Μεΐ. Ρ. 112. --.᾿ᾷῶ οὔϑ᾽ ὡς ἐντεῦϑεν κτλ. Οαϊοεϊβ ρο- 
{18 4ππ81η τηοΐτι5 4685 6586 οδιι88585 ᾿ηοηρὲ 9. 9914 1]. 9926 
5. ὁ. 1071014. 10: 1075 27: 

988,6 τὸ δ᾽ οὗ ἕνεχα --- 16 λέγουσιν. ΕἸ ΠΑΙΘμῚ 6διι- 
581η, δ᾽, φαοἀδημηο 0 4αϊάθη ΠΟΏΠᾺΠ}} Ἰηΐου νϑίθγθβ ρἢ1]|0- 
ΒΟΡΒῸΒ ρΡοπαπί, οὕτω δὲ οὐ λέγουσιν δ, ἢ. 6. ποη ροπαῃηΐ 
ΘΔ ΠῚ ἰδ] Π Πα] 6. ΒΟμι Θηΐπὶ 4 Παρ οπΐ ἴῃ ρυποί- 
Ῥ᾽Ϊδ5, ΠΟ Ρ6Ὶ 56 ροπιῃηΐξ ἰδιηηπδιη 14, οἰαἶτι5 οαπιβα Πδηΐ ΟἸὨΪΔ, 
564 γε] τηονυϑηΐξὶ σασβδο νϑὶ ἴογμηα}} (οἱ τὸ ἕν ἢ τὸ ὃν χτλ. 
12, ἢ. 6. Ῥ]αίοηϊοῖ) μος δε θααηέ, αὐ 516 θομᾶ. [Πδαὰ6 τὸ 
ἀγαϑὸν δχ δοτιπὶ βϑηξθηίίἃ ΠῸη δϑὺ ἁπλῶς αἴτιον, 564 συμ- 

Ασισίοί. τηείαριι. εἄ. Βοπῖι Ὑ0]. Π. γ 
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βεβηκός νε] τηοίνοῖβ ν 6] [ΓΟΥ πιὰ} 15. σαπβᾶο. ΟἿ, 46 σϑβρῖν. 4, 

4724 2: οὐ μέντοι (5.. Δημόχριτος) ὡς τούτου γ᾽ ἕνεχα ποιή- 
σασαν τοῦτο τὴν φύσιν οὐϑὲν εἴρηκεν" ὅλως γὰρ ὥσπερ χαὶ 
οἱ ἄλλοι φυσιχοί, καὶ οὗτος οὐϑὲν ἅπτεται τῆς τοιαύτης αἱ- 

τίας. --- 512 τὴν τοιαύτην φύσεν το[ογοηάιπη 6β( δὰ θη 

ἀο ἐπ θη ῥα πο ρῚ, 4πδ 6. ῬΥΟΧΙ 5. σ υ}}}85. οδί οχροβιία, ὡς 

ἀπὸ τούτων τὰς κινήσεις οὔσας. ϑ΄᾽να 1} τὴ διιίοη), τοιαύτην, 
ΠΟ ΡΙΌΓΒΙ5. δα πάθη ἢαΐι5. 6556 ὈΤΙΠΟΙΡΙΙ πδέαγαιη Ατιβέοίο- 

165. βίρῃημηοαί, ᾳαοηΐδιη Ὀ]ΔΙΟΠΙΟΙ ΠΟ Ἰηοίτηι 564 ᾿ρβ8πι) 68- 

ΒΘ ῃ 8 Π] οχ ἴ00 μοί νουαηξ ΡὈΓΙΠΕΙΡΙΟ. 

ΟΑΡ. ὙΠ]. 

Ἐχαπεϊηαἴνγιι5 οὶ γοείο δ ργἱηπεὶρὶδ σϑηϑβιεογῖηί τὉ6- 

θ))65 μἠϊοδορἠὶ φιιαί δθειι5. ργεϊηυιην δογην οαλοὶ «οοίν- 

πάη. χεὶ ππαπὶ δέαίμρτν σαιιδαμι ηναΐογἑαίοιι Θ88ὺ 22 --- 

90890α 19, ἑπάδ αὐ ΚχΨηιροαάοοίεηιν ρνοσγοαϊίξιν" --- α8θ0. Ἴμηι 

«Απασαροναο «οοίν αν ἐἰιιδίν αἴ οἵ ϑιιίομἑαί ρμοίϊιι5. χιαηι 

γοααγρῖ --- }21. ΠῚ οπιηθ5 εἰ6 δϑηϑὶὑϊϊὲ ἢϊοκΐο γοῦν πα- 

ἔμγα ρἠἱοδορἠαῖἐ ογαπί --- 24. ἤαῃι ἐπίον" 605. ψιιῖὲ γὸ5 86η- 

δέθιι5 δαδηνία5 ρον ἐπεῖδ εοσ οδεθηα5 δἱδὲ ρ»οροδιιονιέ, ργ- 

μεθ Εν αϑ ον θονιηιν ρμίαοϊία οασεί --- 090α 52. 

ο88ὺ 22 ὅσοι μὲν οὖν -- 989419 ταῦτ᾽ εἰρημένα. 
Ῥγίιηα οδρ 5 νορθὰ ἕν τὲ τὸ πᾶν χαὶ μίαν τινὰ φύσιν ὡς 
ὕλην σΟμβΘη  Θηΐο5. ἱμέρου 86. ἰηίογργοίαηίαν Ποηρβέθη). οἵ 

ϑονν691.: τοοίολμο (5 Αἰ αἱ ἤι5 τὐὐαὶ αἶ8 οἷπο οἱηκῖβο 

Λιαίιω". αἷ56 ῆαίονῖο, πᾷηιοίι. δοίχθη. Αὖ σϑύη πηϊνουβί- 

ἰαΐθῃ ΠΟῚ ᾿ρβ88) 6888 ΡΟΠΕΠΐ τΠΠΔ8ΠῚ μδύθ 8), 564 τοροίαηί 

εὐ ἀδάποιηδ οχ ππηὰ τηδίθυα Πα] 65. τ]! α] 416 νι 5 ΕἸ5511Ὼ1 

ηδίμπγδθρ ἰην δϑεϊθαίουθβ ΝΒ τη ἴῃ 60. ρμοοοσδῃΐ 1] 1ηΐοΓρΓο- 

(65 ασυοά μίαν τινὰ φύσιν αἰξογιη 6556 ρυδϑαϊοδίαμ ραίαῃέ, 
ηαποά δὰ ἰάθη οἱ θοίιιπὶ τὸ πᾶν τοϊογδίαν, {απ ρΟα8. ΡΓῸ 
ΔΙίογο οὈϊοίο Πα ἄτη 510, σα] ργδθάτοδίὶ Ιοεο δάἀάαίιν ὡς 

ὕλην. Ἰΐαψια μος ἴογο ἀϊοῖς Αὐἰβίοίθ!οβ: ααϊοσαηααθ πιηΐν θ- 

5. ΠΏ πη] [ΔΙ 418 ΠῚ ἀΠπ1π ρΟβαθυ μη, ΠΟ ἀἶοο Ῥαγμι- 
ὨΪἀ6η) οἵ «αὶ οπὶ 60. σΟηβθηςπηΐ, 564. 4αἱ ἰΐα ἀπαμ ροβαο- 

ταηΐ, αὖ ὁΧχ πηἃ πηδίοτϊα οἸηηΐὰ γοροίογοηί. ΟἿ, ΑἸοχ. ρ. 48, 28: 
οὕτως γὰρ ἕν ὡς ἐξ ἑνός. --- Ηοβ ἰρίτιν ΡΠ] ΞΟΡΙΙΟ5. ΟἸμ 65 

χάση. τ1{{ΠΠν 8} ΡΘοσαγο ἡϊοδί, ατϊιδίιου ΡΟ ϊββί μη πὶ τδίϊο- 
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ΒἾΡιι5. 605 ΤΟρυ θη. Ῥυπητπι ΘΗΪη] ΠΟῸῚ ᾿ῃν Θβέ γα ἩΪ5] 

σΟΥΡΟΙἃ 56}51:0} 18, φαδιηαιδπι βιιηΐ Θέΐα πη ἃ|1ἃ ΠΟ ΟΟΙΡΟΥΙΘὰ 

24. 20. Ἰ)είπά6 “αδιηηηιδιη Θ᾽ΘὨ ΘΓ ΕΟ ΘΠ. ΘΧΡ ἢ ΟᾶΓ6 56566- 

ΡοΓαηΐ, ἔδιηθῃ αἃ ΘΔΓΘΙΘ δ ΘΔΠ] ΠΟ ῬΟΒΒΕΠΊΙ5. Οϑιι88 1Π0- 
ἐνῖοθ, θᾶμ Οἰἰβουπηΐ 26 --- 28. (χαὶ φϑορᾶς 20 πποίη!β ἴη- 

οἴαβὶ, βοοαίαβ ΑΙ οχαη γι διοίουαύθι Ρ. 48, 8; δ ρῥγοίδθείο ἴα- 
ΟΠΠὰ5 μᾶ 6 σοῦ α ἴῃ ἰδχίθμη ροΟὐπο αὖ ἸΓΓΘΡΘΓΘ, 81 ΠΟῚ οὐδηΐ 
βουρία ἃ0 Αὐιβίοίοϊθ, ααδηλ ααιμπῃ ΟΧ ἢ θΘγθηΐαν. ΟἸΪ].) -- 
Ταμι ἴῃ 60 ρϑεοδηΐ, ααοα ΓΟνμα θη ΟΘατιβαι ΠΟῸῚ ΡΟΒΠΘΓαηΐ: 

ἔτι δὲ τὸ τὴν οὐσίαν μηϑενὸς αἰτίαν τιϑέναι μηδὲ τὸ τί 
ἐστι ὑ28. 1)6 οὐσίῳ δὰ 5ἰρῃὶποδηάι ρυϊποὶρίιμη ἔοσηηα 6 οἵ. 

δα 6. 987) 21. Αἀάεοπάπμῃι δυίΐίθηι οορὶἐδέϊοηθ δα πο δηαη- 

οἰαίιι ἁμάρτημα ἐστι ν 6] βἴμηῖ!α απ, αποα ἴδοι! στρ θε αΥ 
ΟΧ γϑυθὶβ Βιρου ον πολλαχῶς ἁμαρτάνουσι 24. Βταπαι- 
βία. δὲ ΒΌΚΚονῖβ σομημηδία ροϑβύ τὸ τί ἐστι ροβίίο ᾶδο οτῃ 
Βοααθῃ 8 σοηϊπηχογαηΐ, αὐ τὸ τὴν --- τί ἐστι τοίουγθίιν 
δα οὐχ ἐπισχειμάμενοι τὴν ἐξ ἀλλήλων γένεσιν ποιοῦνται, 
564. ΄ασμῃ οἢ]Πρϑῖη οἰϊαθογθηΐς δάιηοάππι ἴδοι! θη, βϑη θη δ 6 
ταύ ΟΠθη ΡΟΓ Γααλ ηύ. Εἰ θηΐη [ΟΥΤΏΔ]6 ΠῚ Οδιιβδπ| Π6916- 
χίββθ 0 Ροββαηῦ υἱάθὺὶ ργορίογθα, φαοαὰ ΘΟΠΒΙ ΘΓ Οτηϊ- 
ἰεγθηΐ, 46 δβϑοῦ αἀἰνουβᾶ ΠΟΘΙ Γϑίο; 564. 6χ ἢδο [6ν]- 
ἰαίθ ἃ) Διὶ βίοίθ α νἱξαρογαΐα ἃ ππαπὶ Επαχιί, αὖ 46. τηδύίθυ!α ]] 

ΡΓΪΠΟΙΡΙΟ εἰρη 0. 8111 Αἰ ΠΓῈΥ ΒΘ η γΓθηΐ, ΠῸΠ ἰΐειη αὖ [οΥπηᾶ- 

Ἰθ οἰ ἐογθηξ οδιιβᾶη. Νοβύίγδηι αἰβυ πού ομθῖη ΘΟΠΗΡΙηδΐ 

Ἰηξογργθίδειο ΑΙοχδηαγὶ ρΡ. 49, 11. --- ϑ)οηίαιια. 605 ἰηοαβδί 
ἰδιθγα φαοάν!5. οχ οἰοιηθηΐ5 (τῶν ἁπλῶν σωμάτων, εἴ. δά ὃ. 

θ84α 6) ρΓῸ ρυϊμεῖρίο ἰδ] αϊβ86 Ρυδθίου ἐθυγαπὶ, ἰάαα6 Ρτο- 
Ρίοεγοα 4ποά πο οομβί οθγαγοηΐ τὴν ἐξ ἀλλήλων γένεσιν πῶς 

081 1. 6. πῶς ἐστί βῖνε πῶς συμβαίνει. Ἐπη Θηΐμ δἰ διηθηΐᾶ 

Δἰέουαμ 6χ δΙίουο νοὶ] συγχρίσει νε] διαχροίσει. {Π|ᾶ|ὲ 81 ρο- 
ΒΌΘΓΠΠΙ15 ΘΘΠΟΓΔΙΙΟΙΪ5 σϑέοηθιη, τῇ μὲν γὰρ ὑ84, 14 οἸδιμθη- 

ἰὰ ΡΓῸ ΡΓΪΠΕΙρΡΙΟ οϑέ Βαθοπμάσπι, απ0α εβὲ λεπτομερέστα- 

τον, ᾿ι. 6. ᾿β:ηϊ85, δὲ ϑυγᾶγ 6 Θθηβθ αὶ βαηΐ, ααϊοπηαιθ απ ρΡο- 
ΒΌΘΓΘ δ᾽ διμθηξιπ ἴῃ ΡΥΪΠΟΙρ 58. σ νυἱάθηΐαν απ! 6πὶ ἰθοίθ 
6 5101 ἰρβὶ φοῆβ01} ρᾶγέϊαμι. δαὶ αύθη ἴῃ ἡδίμγα μ]δίθυ δ 6 

ΤΘαβίν 8586, Β᾽ αα! ἀθ ΠΘΠ10 νυ]σαΐίαιη οὐ ἃ} ἤδξβιοαο (οἵ, 4. 

984 32) οοἸε τ αΐδηι ορἱ ΟΠ 6) 5θοέιι8. [οΓᾺ ΠῚ ῬΓῸ ΡΓΪΠΟΙ- 
Ρἷο Ροβιιϊξ. --ο ἴδ) ΡῬΥΙΟΤΙ ἀ6 βθηθγδίϊο 8. ΟΡΙΠΙΟΗΪ, ΔΌΠΠῚ 

χυϊάεδιη συγχρίσει τε5. βουὶ ραΐδηΐ δ0 ργορίδθγθα (θη ββίπ|Ὸ 
ἢ" 
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Θ᾽διηθηΐο ρΥϊποϊραίανη {ιογο ἀοοηΐ, αιιὰ 8 βθηξθηθα 519 ϊ- 
Ποαία οϑὲ νουθὶβ τῇ μὲν ὁ 84 οἱ ἴῃ ππϑιπουΐδμι τονοοδία ν. χατὰ 
μὲν οὖν --- λέγοι «12 --- 1, αἰέοται 46 διακρίσει ΟΡ ΠΙΟΏΘπι 
ΡΟΙ 5 ]16ιη ἀἰσθηαὶ [Ογπμᾶμι ΟΡΡΟΙΗΪ οχβρθοίθβ τῇ δὲ χτλ., ἢ. 6. 

5η νοιῸ διαχρίσει οἠηηΐα ΠοΥῚ βίαίπουίιηιι5 οἵο. Αὐὶβίοίθ 68 

ΨΟΙῸ ἃ) Πᾶς 5 πρ]|1οἱ οὐ. ἃγραμηθηΐδηϊ! τδίϊοπο οὐ ἀἸοθηα 
[ονιπὰ τοοοββὶί, οὐ Ἰη ουροβιία ἃ]1ὰ φαδάδι βϑηξθηία 84] βία Ὀ1- 
Ἰθη ἄτιπι ἔουγᾶθ. ΡΥΠΠοραίιμη νη ρᾶγαί. ΝΠ ΓΙ Πού! οϑβί 

Αὐιβίο θ!!]β ρἰδοϊίαπι, 14 αποα Θ᾽ πογαύίοηθ ροβίουϊαβ οϑέ, τἱ- 
Ροΐίε ἴουπια “θη οὐ ἃ ρούθηξία ὑγδΒΡῪ Θββϑίη 81 δΟίιΠ), 

5} 5 δ ἃ 6586 ΡΤ ι5, οἱ. Θ᾽ 8. 1θῦθα 4. 21] 2. 1077« 20. Ηος 
851 ΤΟΡα αν ΘΠ μ15, ΠΌΔΙ ν 18. ΘΟ ΠΘΥ ΠΟ ηΘπι συγχρίσει ΠΟΥ 5ίὰ- 

{ππᾶιηῖ18, ἰδ 6 η 60 ἀδα πο μλν, τὖ (6 5155] λα) ΡΟΥ 5. 6] μι η- 
( 41) [ΘΠ 551 ΠῚ ΡΓῸ ΡΥΙΠΟΙΡΙΟ ΡΟΠδιηὰβ; πη46. Θσ0η86- 

«αἰέν τα μὰς ΤΑΡΟΠ 6. Π1Π}] 5] [ΟγΓἃ ΡΟϑ516 ΡΓῸ ΡΓΙΠΟΙρΡΙΟ Π8- 
θουῖ. ΑἸτοσῖη αὐταὶ ἸοῚτατ, ΔῈ ἸΘΉ 6) δ ἘΟΥΓΔ 1, ΡΤῸ ΡΓ]1- 

ΕἸΡΙΟ βίαίαθυα απ ΟροΟΥ 1, 4] ἴῃ ΦαΔΘΓΘη40. τπ0 ΡΥ]ηοΙ- 

ΡΟ πηδίρυι!! πλαύιδμι ΘΙ] δηΐου ΦΟΠΟΓΔΙ ΟΠ αἰ] ΘΟ ΠἴΟΥ 

ΤΘρΡαίανουι; 111 νθῖῸ ΡΒ] ΟΒΟΡὮΪ [016 αποαν!β θ᾽ θιηθηΐαμ 
ῬΙΓΔΘίΘυ ΘΓ ΡΤῸ ΡΥ ΠΟΙΡΙΟ βίδίπουδηΐ, τῶν δὲ τριῶν στοι- 

χείων ἕκαστον εἴληφε χριτήν τινα αὖ. ΒΓ ν Αὐ δέ. ἀ1ο 46 

8η.1 2. 405) 8: πάντα γὰρ τὰ στοιχεῖα κριτὴν εἴληφε πλὴν 
τῆς γῆς, 4 Ιοσα8Β. ΟὨΏΪΠΟ απ μος δϑί οοηϊογθηάαβ, οἵ 

ῬοΙ. ΠῚ 2. 13374 40: δῆλον οὐδὲν πότερον ἀσχεῖν δεῖ τὰ 
χρήσιμα πρὸς τὸν βίον ἢ τὰ τείνοντα πρὸς ἀρετὴν ἢ τὰ 
περιττά" πάντα γὰρ εἴληφε ταῦτα χριτάς τινας. Οαϊά εἰ- 
ΘΏΪΠοο 5. ἸΟοἷβ Γουιμ]ὰ εἰληφέναι κριτήν δρουύιιμν οϑί, αο- 

1040. δδηι νἷμι μοβϑιὺ Βα οσο ἀπθίαμη νἀ ον. ἴΠρονῖτ8 46 
δἃ Τ6 ἀἰββουα!! ΤΥΘμ 6] 6}. (ὁ ἃη. δά ]. 1. ρ. 240 54., απ] 
4πᾶ6. αὐξα!! ἀ6 χριταῖς αὐ Τα ΠΟ 118. σΟΥ μι 00 ΘΕ! ΘΟΥΊΠ, 
68. ΘΠ ἃἰΐθηα ααϊάθηι δὴ} ἃ ἰν]5. ]Οοἷβ, 54 ν] ἀδύιπ ἐδηθη 

ΔΟσ]ΌΪΘ5ΟΙ ρΡΌ886. ἴῃ νυ]θαία ΠΟΙΆΪΠΪ8 5 ΘΠ ΟΔΕΙ ΟΠ 6, ΔΆ} 6 

Ἰναϊϑονηιβ ἴῃ [ουπα]α ὡς ἐμοὶ χριτῇ. Οτιοα δαΐομι ὀχρ]ϊοδί: 
δἱηρία δἱηριῖος ἐμ ἶσο5 οἰθηιθηία οσομραῦονθ. δουπηηῖθ 

απΐηιοβ εἰοπθηΐ. 1ὰ  ΟΥΘΟΥΙ τ Ομ 5:9. 1 ΠΠοδί!Ο 6 νοὈ] λαμ- 

βάνειν γϑοῖθ ροββϑὶξ δοῃο αν]. Ἐηα! θη ρούϊα5. ΠΟμἶπ6 χρι- 
τῆς, φαοῃΐδη) οΟΠϊ ποία δϑύ οὐὰη λαμβάνειν, 5] σαν ρα- 
ἰν Θυ Βα Γαριαιη ἱπ 1015: ἀπιπηπ  ἀα116. οχ {Γ]} 115. 1115. 616- 

ἸΏ ΘΠ 15. 115. {0} τ 1ο]5. Βα [Γϑρίπμ. --- 4«]4 ἀέρος μὲν 
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πυχνότερον χτλ. οἷ. δα 7. 9884 30, παπηαᾳιια Βαιιά βοῖοὺ δὴ 
Πῖ5. σϑυθὶβ εἰπβάθιη ΡΒ] ΒΟρΡἢ, ααίβαι!5. 1|6 δβέ, ρἰ δοϊέπτη ἰ- 

ΘὨΙΠΟοδίαΓ. 
989« 19 τὸ δ᾽ αὐτὸ κἂν -- 8380 οὔ φησιν. Ἐπηρ64ο- 

ο᾽65. ψπσμι Ρ᾽πγα ΠΌΠΘΓΟ ΡΟΠδύ ΡΥ ποΙρία ΓΟΡη τηδίθ 8 18, 

ἤογὶ ποη ροΐεοβέ πίῃ ἴῃ απο! δ ο5. πο! ἀδὐ ρᾶτγίϊπη δαβάβιη 
Ραγεΐμ 5101 ργορυίαβ, τὰ μὲν ταὐτὰ τὰ δ᾽ ἴδια συμβαίνειν 
ἀνάγχη «21. ΜΝεῖραμ συμβαίνειν, φιοα 5βισηϊποδέ οοποῖα- 
ἀδηαϊ οχ ργοροβιεοπίθιιβ φαϊθυιβάδιη ἡθοθββιζαέθιη (ΑΠ8]. ΡΥ. 
11. 24«19. Ττοηηε]. ἀ6 δη. Ρ. 191}, β8ερ6 πβυγραΐ Αὐϊβίο- 
(6165. δὰ β'ϑῃ Ποδη 488 οἂ5. αἰ ΠΠοα]αΐ68. οὐ σοραρ ηδηΐ 885, δά 
4πὲ5 ἴῃ τοάδγοιθηήο Δα Ἰθ1Ὲ 41|105. ΡΒΠΟΒΟΡἢΟΒ, ἴδοιβ ὁχ 60- 
τ ἀοοίτίπα σΟΠΟΙ 5 ΟΠ θα5, οἷ. 61, 16. 9. 990) 19. δὲ 2. 

9984 9. 17 4]. Βτοῖθν ΑπαχαρΌΓὰ5 ρΡ. 29. --- ἴδ. ΘΟΙΠΙΠ 685 
βίης Ἐπιρθάοο! οὐ ΒΌΡΘΓΙΟΥ 15. ΡΒ] ΟΒΟΡ 5. αἰ Που  α 68, 
Αὐἰβέοίθ 65. 'ρ81 ᾿ἰθοίουὶ σορῃ βοθηά πηι το] ηααϊ, δίχα ἃρρᾶ- 
Γοέ, ῬΎΪΠΊδ1) 86 (ογ 8: 6χ 118, 486 δηΐθα βιη δηυμηθγαΐδ 

988 24, 25, οἰΐδιη ἴῃ Ἐπηρθάοοίοιη οδάθγο. ῬΓγΟΡΎία5. δ (6. 

ἘπηρΡ ΘᾺ οοἿ ἀϊια5. ροὐϊββιμαθα. ργοΐογέ. Ῥυιπιμ. ΘΠ ν ἀΘΠ]Ὲ8 
οἰθιηθηΐα αἰΐθγαμη 6χ δἰζουο ΡΓΟΘΊΘ Ϊ, ΕΓΡῸ ΠΟῚ Ροββαηΐ, αδ 

δϑὲ Επηρ 4ο60}15. βεπίθηξια, δαη θη} Πδίαγ 8 ΠῚ ΠΟ τη ζαΐδηη 56Γ- 

νᾶτο. Εδβε πᾶηο ΕἸηρθάοο}15 βϑηξθηξίαιη. οὐ βιϑβία 1556. ΘΌΏ, 

Π6 ἴῃ βρ᾽πᾶβ8 Ῥαγηθηϊάθαθ ἀοοίγηδ6 ᾿ποϊἀογαῖ, ΟΠ θιη 96- 

ΠΘΙΓΑΠΙΟΠΘῚ οὐ δὰ σομπροβιοηθ οὐ αἰβιϊ ποι οη θη δἰ θπηθηΐίο- 
ΓαΠῚ Τί 1556, ρρᾶγοί 6 νϑυβί 5 Ἐπηρ ΘΟ ο]εἰ5 4 4. 1018κ« 1. 
Τιβρυΐαββθ 56 δὰ 46 στὸ (οὖ Αὐιβίοίθ 85 ἐν τοῖς φυσιχοῖς, 40 

ποιηΐπα ππίνοιβα τὴν φυσικὴν πραγματείαν 5ἰσηϊΠοαί, οἵ. 468 

οο610 ΠῚ 7. 486 ϑϑπον. Π 6. 3384 16. --- )εἴπα46 46 τηονϑῃ- 
{{πΠ|Ὶ ΘΔΌ ΒΑΓ ΠΌΠΊΘΓΟ, πἰγαπὶ ἀηἃ βίδα πάδ οϑβοῦ 8} ἄπδο, 

Επηρϑάοοϊοιη. αἰϊβρυΐαββθ ἀἰοῖε πθο τϑοίς (οὔτ᾽ ὀρϑῶς), 5ἰᾳαὶ- 
ἄσιη ἀπὰπὶ ἄδεια 6556 τὸ χινοῦν ἀκίνητον Ατἰβίοίο! 65. ρ6ι- 

βααβαιῃ Παρεέ, πὲς βιθίπιθὶ ἰρϑὶ οοηῃδβίδηέομι (οὔτ᾽ εὐλόγως), 

«αοηΐδιη. αὐγαβααθ ρα ποῖριϊ πππηογὰ ΠΟΘ ρμοίεϑέ ἰΐα, υ{ἱ ἀϊ- 
50Πηχῖξ, βουνάγο ἀἰβεϊποία, εἴ. δα 4. 985α 23. --- Ῥεοχίμηα νου: 

ὅλως τε ἀλλοίωσιν ---- οὐ φησιν αὯθ ---- 30. φαπάθμ σοπέϊπθῃΐ 

ΓΘΡΤΘΠΘΗΒΙΟΠΘΙῚ, 4αδιη ἃηίθα ρτοία! α 22 --- 24, δο ποίδῃ- 

ἄστη ααϊάοιη, {πο Βᾶδο σεῦρὰ πάπα ἴῃ οοά. 44) Θχμ 6 πίαν 
ῃθΘαπ6 80 ΑἸθχδηέγο ὀχρ]οδῃέαν. ΝΟ] ἴδηηθη ργορίθι θα θᾶ 
γγθα ἱπέθγργοῦ ροίϊι5. πα Αὐἰβίοίο!! {τ Ριογθ, απ εἴ 
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ἴῃ 1Ρ58158 ψουβ οὐ ἴῃ δὰ στδίϊοπο, 4πἃ ΘΠ] ΒῈΡ ΘΓ ΟΣ 115. 60}- 
ἱπποία βαηΐ, Αὐβίοίθ β μηδ ηϊ ΔΡΏΟΒΟΘΓΟ ΤΏ]Π1 γ᾽ 601, Π6- 

46 Δ]1Θπῖπὶ οϑὲ ἃ} Αὐ᾽βίοίθ!β σοηβαθίιμϊηθ, ργαθοῖραθ ἴῃ 
Τοἰα δ 15. ΔΙΙΟΥ ἢ ΡΠ Δ οἰ 15, ΘΟΠΘΌΓΟΓΟ οὕ ΘΕΊΑ 6 ΓΘ ηΐᾶ 

Ῥᾶγαμ ἰπέου 86. ἀἰβιϊηεία. Εὖ ποὺ αυίάομπι ἰοοῸ ᾿ϊοοὲ θδάθπι 
᾿φογοίαν ΤΘΡΓΘ ἢ η510, [18 ἰῃ!θὴ Ταύθη6. ΠΟΙ ρΓΟ αίαγ; (0111 
ἀ1ἸοἱὉ Αἰ ουΔΠΟΠ θη, ααὶρρο 4ᾶ6 ΠΟῚ ΡΟΒβιῦ 6586, ἢἶβὶ δχϑί!- 

(ογ πιδίοσα απδοάδιη ΘΟΠ ΓΑ 115. 4αΔΠ Γαδ 115, ν  ] αΓ} ΟΔΙΟΥΙ 
οὐ {γἸΘῸΥΙ, ΤΘΟΙΡ ΘΠ 615. ῬΥΙΓΟΥ ΙἀΟΠ 6; ἰα! θη δαἔ6 ΠῚ τηδί ΙΔ ΠῚ 
ΠΟΙ Ροηΐ ἃ ΕἸηροάοε!ο. --- τὶ γὰρ ἂν --- πάσχοι, τὶς ἂν εἴη 
φύσις «28, ἱπάοῃ!ηϊἔιιι ΡΓΟΠΟΠΘ ἢ. ὁχ ΑΒ ΡῚΪ σΟπμθπέατίο 

ΓΘΟΘΡῚ Ρ͵ΤῸ ἱπίουγορδίϊνο, απο ναἱρὸ Θχμθοίμ, απ|ἃ ΟἸΠῚ 
Ἰηςοτν σίγα ΘΠι ΠΟ ΔΕ} ἴουηὰ ΠῸῚ ν᾽ θην ἃρίθ σοπἰ πηρῚ 

ΡΟ556 δ ργοχίηιθ βϑαπαηία" σουθρθα: ὃ ἐχεῖνος οὔ φησι. 
989. 80 “να ξαγόραν δ᾽ εἴ τις -- 21] φαινομένοις 

μᾶλλον. ΑΠΑΧΑΘΌΓΔΙΙ, ἀαδιηαπδηη οἰ θιμθπίοσιη. ὁμοιομε- 

ρῶν 1ηΠηϊ] απ ται δα 4! οὶ τηθηΐα ΟΥ̓ ΠΔΡῚ ΘΘηΒα1, ἐδηη 6 η 51 

4π|5 Ραΐανουι ἀὸ ᾿π0 0 ροϑιιΐβ88. ῬΥΙΠΟΙρία, πηδίθυ δ) δέ 

πηθηΐθιῃ ἰοτιηδηΐθι, μάλιστ᾽ ἂν ὑπολάβοι κατὰ λόγον, ὃν 
᾿ ἐχεῖνος χτῇ. «82. ΤΠ] κατὰ λόγον τἀδιχρδΐίιν, ποιηῖπα λό- 
γος Ὧ6Ο Ρ6Γ δαϊδοξναπι Π6 6 Ρ6Γ Ργοποιηθη ἀθἤηϊο, ρου μ 8 
αἴίαπο εὐλόγως ἰά 5᾽σηϊΠοαί, φποα γδίϊ μη θῖι5. ἃ σθι ρου Π6ῃ- 

{05 δοσοιπιηοάδίαμι οϑί δὲ σὐῃβοηΐίδποίμῃ, οἷ. Δ᾽ 1. 1088δα 4, 

Ῥηγβ. ΠῚ 7. 207. 33. ἀκ τϑβριὶν. 14. 476) 14 4]. οὐ (}1 ορ- 
Ροηϊίαν χατ᾽ αἴσϑησιν) ἀδ ρᾶτί. δη. ΠῚ 4. θθθα 19 4]. Ηοο 
δαίθηη ἰοοὺ 4πππὶ λόγος ἀοπηϊδίαν δά αἸα πα ποϊδέοπα τὸ- 
Ιαἰἵνα ὃν ἐχεῖνος χτλ., δᾶμῃ βἰση  Π]οδύ τ ΟΠ πὶ δὲ ἀΥσα 6 η- 

τὰ ΟΠ 61, 481 ΑΠΑΧΑΘΌΓΑΒ ἰρ56. ΄υ!άθηι ΠῸΠ οβύ ρουβθοαίιβ 

ποαπα δά ἤπρϑι ρογάμπχι (διήοϑρωσεν α 82, οἴ. δά ὅ. 986) 6), 

864 1ῃ δηΐη0. ἐδιηθὴ ν᾽ ἀθέαν Βα 586, οἵ ργοθαββϑῦ 81 ἃ 810 

60 [αϊδδοέ δἀὐάποίιβ, ἠχολούϑησε μέντ᾽ ἂν --- τοῖς ἐπάγουσιν 
αὐτόν α32. (ἐπάγειν οπΐμπι ἰηξογργοίαπ απ ν᾽ ἀθίαν αὐάμοονο 
αἴέφιεοην αὐ αἰΐψειαηι ορϊηπϊοπθμι, οἴ, ἤουι. Οα. ΧΕῪ 392.) Οο- 

ϑ᾽ία556 δαίθι ΑΠαΧαΘΌΡΏ ΟὈΒοιγο 46. τπδέθυϊα απ} ΤηΪδ610- 

61 βίαιον δῦ. ΟΠ) ΤΟΙ, ἰΠ66 μΟἰββίμιαη ΘΟ] ΠΟ ΓαΓ, 

απο ρτγοΠοῖβοὶ ἃ}0 114 μηδέ. ΑὈβαγπ|5. 510, φαδιη πὲ ΑΠᾶ- 

ΧΔΟΌΓΔΠΣ ΨΘΓΘ 510 ΟΧΙβύπμηδ586. ΡΕοιη8. ῬΓΠηΠη ΘΗ] 51] 

αῖ5. ΡΟμ δὲ ΟἸΏΠ68 ΓΒ ᾿ῃΐρι 5686 6586 ἸηΪδίαβ, ἢδο 'ρ88 ἢγρο- 

{Π|651 14 ΘΟΒΕΙ ΠΟΥ], αὖ δηΐθα οχϑί 1556 ᾿πητηἰδίαο Ραἰοηίαν. Ηος 
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586 δΧχ ΠΟίΐοΠ6 τηϊδέϊ οἶδ ν᾽ ἀθίασ Γορούὶ ρο5856 οὐ βιιίΠποϊοθαί 

Δ ὀχρ!!οδηάδπι αἀἰδεϊηοε 5. Αμαχαρογαθ ἀοοί παι. (πδ6 διι- 
(δὶ Ργδρίογθα δά άϊὲ ἀπὸ ἀγρυιποηία: χαὶ διὰ τὸ --- χωρισμός 
}1-- 4, βιδμι νοὶ] ποίίομοιη γ] ἰηξογργ οὐδ οηθιη ΑὙϊβίοίθ! 65 
ΑΠπαχαρόγαὰθ Οθένα. Εἰ οηΐπι τὸ μὴ) πεφυχέναι τῷ τυχόντι 

μἰγνυσϑαι τὸ τυχόν 1 γονεπος δά μῆξον βϑῆβιι Αυὶβίοίο- 
ΙΠοο, ἢ, 6. δά τηἰβέϊομθμι Ομ θη θα η), αδ πὶ αἰἰοίτηιι5, 564 46 δὰ 
ΠΗ ΠΠῚ ΔΠΔΧΔΘΌΤΑΒ ΠῸ) οΟρ ζαν!; οἵ. ΒιοΙον ΑΠΑΧΑΘΟΥἃΒ 

Ρ. 21---30. Εὖ φιοά Απαχδρον δι οἴπὶ 5} )508 Π 0115. ΔοΟΙ 46 η- 
[1ὰ ν 6] αἰϊθοίίϊο μ85. τ!βοι!ββθ αἰοῖς (οἷ. 46 ρόπογ, 1 10. 527. 

15. ῬΠγβ. 1 4. 188. ὅ 544.}, ὑπ σοΟηβο 68 510, αὖ δοοὶ- 
ἀθηθα Ρ6Γ 856 ΡΟΠΪ οροιίοδί, νοῦθὰ ΑΠΑΧΔΡΌΓΔΘ [αϊβο δϑί 
ἰηξουρτ οἰδίαβ, εἴ. Ῥγοῖον 1. 1. Ρ. 48. --- Πα δῖ ποὴ ἰια6856- 
ΓΠΉ15, αἷξ, [ἢ ἰρβ8ἃ τη]βέϊ Πἶ8. ΠΟύΟΠ6, ἀὈβαγαα 118 ΠΗ] ΓΈ ΠΗ, 

564 «αἱὰ γο]αουῖ ΑΠΑΧΑΘΌΓΑΒ. ἀἴσονο ᾿Πἀδρ αν ΘΓ ηι15, φανγξίη) 
ἂν καινοπρεπεστέρως λέγων 0, ᾿ι. 6. παραπλήσιον τοῖς 

ὕστερον λέγουσι 20. ({α]50 ϑεἶνννθ91}.: 80. ἐδοϑδθ δἱεἷθ δϑῖμϑι' 

[οὐδ οἴη πθιιθ απ οἱβοηί μην εἶθ οὶ αὐροιυϊηηθη, 
ἃρίθ Βγεῖον 1. 1. ρ. 835: δ9 ηινδοίιίδ. οὐ' αὶ ἤπια ἀοοΐ πιο- 
εἰονη ον" γνϑάίΐθῃῃη, αἷς θεαὶ ο'αιδί.) Ἐτοηϊπη απ 1ἢ τη Ἰβ]0η 68 

11 οοηϊππηοία οββοηξ οἰμηΐᾶ, ΠῸη Ροίογαΐύ πΠ| 4αδ}1{85. 6ἱ {{Ἰ-- 

θὰϊ (οὐϑὲν ἣν ἀληϑὲς εἰπεῖν κτλ. 7. Μεράμι εἰπεῖν 58.8- 

ΡΟπβαμ δὲ ἃ} ἀληϑὲς ἦν, εἴ. Τ᾽ 4. Τ006ὺ 29. 1007) 82. 7. 

1012α 28. 49. 1017 84. 15. 1021}1. 80. 1θ02α 14. ΠΗ ὁ. 
1077) 31, 53); Ἰραθηα οηΐπη δββοῦ πηὰἃ ᾳαδϑάδηι οὐ 5[η- 
ΘῸΪΑΥ8 4υΔ]} 1885, τῶν ἐν μέρϑι τι λεγομένων εἰδῶν (εἴ. δά 
11. 10ῦϑα 22), ποο ροίδδβέ ἐδμηθῃ ἐγ], φαοῃίδιη ἀαϊ6η), 

486 6ἱ δϑέ οοῃίγασία, ΠΟ ΤΠ] Π18 ᾿Π6ϑ0 1]5010η1. [{ἃ «απ 

τηϊβέ!ο 11 πα] ]8π Βαρθοαΐ τ νογὰ ααδ!αίθμη οὐ ροϑβϑὶΐ [ἃ- 
ἴΠ6 δ ΟἸΠΠ6Β5 ΡΟΥΘ ηΪΓΟ, τ᾿] ἅτ ΡΟ θη 8: 5 ΘΠ οδΐ, δίατθ 

ΛΔΙΠΑΧΔΘΌΓΑΒ ϑδάθ ἄπο ρυξαπάτι5. οδῦ ρυμοἰρία ΡΟδι1586, ὰ 6 
Ρ]Ιαίοπίοὶ {(τέϑεμεν 18. εἴ. δά 9. 990) 9. Βτεῖοι 1]. 1. Ρ. 84) 
ῬΡοπαηΐ, πηϊξαίθη οὐ πιο Ἰαμη πηαίονίδη. ΝΟ ἀἰδύμηοία 

58 η6 ΠΟΟ Θχρ οἱ ΑΠαχαροταβ, 564 ἴῃ δηΐμη0 ἕδηθὴ πὰ αἱ 
φαϊάρίαιη παραπλήσιον τοῖς τε ὕστερον λέγουσι χαὶ τοῖς φαι- 

γομένοις μᾶλλον 20. Αἀνουθίι νῦν δια φαινομένοις, απο 

οὐ βουρε! ΠΡῪῚ οὐ δα τ τϑ! αὶ οἸηπ65 μα θηΐ, οαπὶ ΒΓ 1510 
δχ δαοίουνϊαίο ΑἸθχδη νι Ομ δὶ. 81 γϑεϊηπθυίπιιβ δάν. νῦν, (ἃ- 
νι τοῖς φαινομένοις θη ΒΑΡ ΘΠ άιι5, αγῖ ΡΓῸ ΘΘΏΘΙΟ Τη85611- 
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ΠΠπ0, φιοά νο]αϊ Βτοῖον 1. 1.: ἀἶ6 ϑρἄίον θη, κὐοί οἰκο δοδίηιϊηι- 
6 Θεδργοοίιθη. 50 ρΡτὸὼ ϑϑηθγο πϑαΐίο, απο οχργθββὶῦ 

ΟΠ νυν θοῦ δά ἢ. ].: αἷ6 αἷο 7εοἰπίβοη Απϑδὶοἰίοη. ἰὐδατρᾶ- 
ἴα ΟὨΐμ)- Ἰηέογάσι φαινόμενος, τὰ φαινόμενα δοάδιῃ ἴογθ 
βθῆϑιι ἃς δοχῶν, τὰ δοχοῦντα, εἴ. Απ. ρν. 1 1. 24) 11. Τορ. 
ὙΠΙ ὅ. 1590 21, 18. 114. 1051, 2 0}}]. 104« 8 --- 15. 81ὴ 
ΟἸ βου ῖβ δάν. νῦν, ἀαίνι5 τοῖς φαινομένοις ῬΑΓΙΓΟΓ ΡΓῸ ο6- 

ΠΟΙ ποαίγο Βα ηάιι5, οἱ τὰ φαινόμενα 60 δοοὶίρίομα οραηΐ 
56 η8ῖι, 46 410 ὀχροβίίιμι οβδῦ δή θ. θ88α 3, αὖ Ποὺ ἀἰχίββο 
νἱἀοαίαν Αὐϊβίοίθ!οϑ: 14 αποα νοϊυῦ ΑἸΠΑΧΑΘΌΓΑΒ ῬτοΟρί8. 8ἃ0- 
σ6 41 οὐ δά ροβίθυϊογαμη ΡΠ] ΟΒοροσίαι ἀοοίγ παι οὐ 4 56η- 
58π| ον θηζίδιη. ΝΗ Π) ΑὐἸ βίο, οχ 58 βϑηΐθηξα ἴὰ- 

ἀἸοΔΠΠ 8] 16 πὰ ρ]δοϊία, ργοραβ. ρῥγοΐθοίο νἱ ἀορθαία δά ον]- 
ἀθηθδη} βθηϑιιιη δοοθάογο, ᾳαϊσιησιθ 4π0} 06 τποήο ἴοτ- 
181} οὐ υηδίθγαη ΟἸΞ(Πχ ββοῦ, 4αδη. 4] ΤΟΡΏ ΟΠ ΡΟ- 

5586 0 ΜΠ] 5. ΟΠ ΘΙ. --- Αρίδιῃ οἰΐδιη. 1||8η}] 6556. βθῃ θη 81}, 

αδπι ΒΑ ηλι8 βουναίο δάνουθιο γῦν, ΠῸΠ ΠΟΡῸ; ΟὈΐίεδιηρο- 

τ πἀππὴ (μη 6 Ραΐανὶ δποίογιίαι! ΑἸΟχαηαγὶ, ααϊα οὐ [Δ ο 1 π5 

4αϊδρίδμι βαρ ιν 5. νου 8 τοῖς ὕστερον λέγουσι δἀάᾳοὶ 
Ροίοναΐ υἱὐ δάήογοέ δάν. νῦν, ψαδι αὐ Ομ ογοῖ 8] βου ρέμμ 

ΟΙδαί, οὐ ΟἸΪθ580 δᾶν, γῦν οανοίαν ἢ6 185 Ι͂ἄθιη ἐἰχῖββδ. Ατὶ- 

βίοίο! δβ νἀ θδέαγ. 
989) 29 οἱ μὲν οὖν καλούμενοι --- 990α 18 ἔδεον. 

οἱ χαλούμενοι Π1Πυϑαγ. εἴ, δά ὅ. 98) 23, ῬγιδρΌγθο 5. πὶ 
Ατιβίοίθ! 85. ἀἰοὶς ταῖς ἀρχαῖς χαὶ τοῖς στοιχείος ἐκτοπωτέ- 

ροις τῶν φυσιολόγων 830. Αἀϊθοίίνιμ ἐχτοπωτέροις Θχβὶ- 

Βαϊ 1ην 115. σΟαϊοῖθα5, πὶ ΟἸμη65 δα νουθίπμη ἐχτοπωτέρως Πἃ- 
θεηΐ, [τού εὖ ΑἸθχαμανι δαοίουαίθ (ρ. ὅ9, 24: ὅτε ἀρ- 
χὰς μὲν ὑπέϑεντο ξενικωτέρας καὶ ἀπηρτημένας τῶν φυσι- 

χῶν χαὶ ἐκχτοπωτέρας) οἵ 1ρ88ἃ 56ηςοῃ Ἁγ ταύ ηθ. Νοαῖιθ 

ΘΠΪΠ {5115 ὈΤΙΠΟΙΡΙΟσ μα, αθπὶ ἰδοϊπΐ ΒΡ γί βαρ Οτοὶ, αἰ γῦ ἃ 
νϑίουθιι8. ΡΠ ΒΟ] Οοβ, ἡποὰ βρη ποαγοῖ δάνουθίαιη ἐχτόπω- 

τέρως --- υἱπηΐι ΘΠΪπ 5015. Πα 6. ῬΎΙΠΟΙΡῚ5. δα Θχρ]]οδη- 

ἄπ Θ᾽ ηΘΓ ΔΙ! ΟΠ 6 ΠῚ οὐ ΟἸΏΠΪΠῸ 56} 5101} 61 ΤΟΙ ΠΔΓΕΓΆΠῚ --τ, 

564 ἴρ8α ρυϊηοίρία γε βαοογθοόγα. ἰοπρο αἰ ουιιηῦ ἃ ρα ϊηοὶ- 

Ρἢ5. νοίθυιιμι ΡΒ] Οβορμότιιη, οἵ. 31: τὸ δ᾽ αἴτιον ὅτι πα- 
ρέλαβον αὐτάς. 99θαῦ: τὰς ἀρχάς, ὥσπερ εἴπομεν, ἱκανὰς 
λέγουσιν --- ἁρμοττούσας. ος πον οὐ ᾿πδπαίίαιῃ ρῥτίη- 

ΟἸΡΙΟΥΙῚ. ΘΘΠϊΙ5. βίδίμοσο Ῥγορίθιοδ ἴῃ Δη πη) Πα πχϑσιηΐ, 

φαοα {Ππ4 ΠΟ οχ τϑθιι8. 56 η51}}}Π|08. ροίνογιηέ, ααδο 686- 
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ἄδην ἴογε βυπὲ πι0 1168 (οὐκ ἐξ αἰσϑητῶν, τὰ γὰρ μαϑ'. -τ’ 

ἄνευ κινήσεώς ἐστι, εἴ. Δ 1. 1069« 830, 61), 564. απ ομμπα 
βίαάϊαπι ἰῃ τ θ5. τηδέ μηδέ] οΟ] ] οοατοηΐ (οἵ. ὅ. 985) 25), 

4π|ᾶ6 τηαχίτηδηι ραγίθιη ᾿πηπ10 0165 βαηΐ (οἷ. Δ 1. 1θῶθα 7 544.), 

ΟΧ 118. ΤΘυ ἢ ΡΥΪΠοἰρία ροίοηάα ρείανθγιιηί. 564 ἀαδηηατ8 

ΡοΟϑιθγαηΐ ρυϊηοῖρία, απᾶ6 αὐ ᾿Ἰρδἃ βιηΐ Θχοηΐᾶ ἃ ΡΘΓΟΘΡί0η6 

ΒΘΏΒΈΠΙΠ, ἰία ἃρία νἱάἀδηΐαν δ τορϑίθη 88. ἰη46 στθ8. οορᾶ- 
"1165 (ἱκανὰς --- ἐπαναβῆναι χαὶ ἐπὶ τὰ ἀνωτέρω τῶν ὃν- 
των 990α« 6, οἵ. 7 3. 1θῦδα 34), ἐδιπθη ρου ἂὸ νϑίθυβ 
ΡΒ βιοὶ ἴῃ 60 δοηυϊθβοιηΐ, αὖ αιιᾶ8 [ἢ ΤΟΓΌΠ ΘΘΠΘΓΔΙΙΟΠ6, 

46 ἴῃ σοοἷο ἃς 8 4θγῖθι5. ονθηϊπηί, τὸ, συμβαῖνον «2, οὉ- 

βουνϑηΐ οἵ οχρ]!οθηί, δίψα ᾿ἰ8. ἴῃ τ θτι5. 4188] σοηβαμηπηΐ, 

χαταναλίσχουσιν αΞϑ, Θὰ ΡηΠοΙρία, οχ απθιι5. ΔΙ ΠΟΥ ΓΟροίΪ 
Ρᾶν διαί. Δ΄ πὸ 56}510}}1}0 5. φαϊάθιη τ θτι5. ΘΧρ! 418. 58- 
{ἰϑίαοιππί. ΜΙοίαμι δηϊ Π6Ο0 Τοροίθγα ροβϑαηΐ 8118. 6χ ρι1η- 

ΟἸΡ1Ϊ5, ΠΘῸ ΨΘΙῸ 60 ΘΆΓΘΓΘ 84 δχρ]!οδη δι ΓΟ ΠΑ ΙΓ ΆΠΗ. 
Ἰ)οἰημἀθ οὐϊδιηδὶ 4118 608 ἀδημοηβίγαββα ἰγο αι, ἀαΟμ0 60 
6Χ ΡΥΪΏΟΙρ 15. Πδυοῦ σογραβ μηδ Πθιδύίσαιη, τὸ μέγεϑος «12, 
ἰδιηθ 486 51 5651} 11Π|}0115. ΘΟΥΡΟΥΙ 15. ῬΤΟΡτΙα, ν] {1 οτὰ- 

νἱξαίθιι ᾿ονἰ αΐθιι, πο ροββϑαηΐ οχρ!ίοῦτο, ἐξ ὧν γὰρ ὑποτί- 

ϑένται --- ἢ περὶ τῶν αἰσϑητῶν α14---Ἰῦ, ἢ. 6. ρῥτορίογ πᾶ- 
ὑπΓ8 ἢ} ΘΟΥΙ ΡΥ ΠΟΙΡΙ Οὐ, ἃ 4 θὰ5. ΡΓΟ  οἰβοιηΐαγ, ΘΧϑρο- 
οἴθ8. 605 46 τι ῃ)δί!οἷβ τη 40. ΘΟΓΡΟΓ 5. αἰβριιίαγα οὐ ἴῃ 

115. Θχρ! !οδη 15. γουβαγΙ; 564. νἹἀδηύαν 1ΠΠ] 5101, ἀασμῃ τηδέΠ6- 
τ] 1615. ᾿Π0640. ΘΟΙΡΟΥ 8. ΘΟΙΠῚ ΔΓΡΙΠ Θη δ [101165 απ ἀδη- 

1040 δάδρίατ! ροβ86. δοηοθαϊ [ἰοθαΐ, ἢ] 110 τηΐηι8 51|η8] 
46. 56ηῃ51Ὀ011100115. ΘΟΥΡΟΥΙ 15. ἈΡΘΓΘ; ΠΙΙΪΓΙΙ ΘΧ 51118 ρυ]η- 
ΟἰρΠ]5. πο παρθηῦ ἀπο Ὧ6. 118 ῥγοίεγδη! ρϑοῦ! τα, οὐϑὲν 
ἴδιον «22. 1)6 ποϊοῃα δαάϊθοίνιὶ ἔδιεον εἴ. Τορ. 1 4. 101) 19. 
ὅ. 102« 158. ((ὑδβϑδᾷθοηὶ οοηϊδοίιγα, 4αὶ νοσοαθαϊα μαϑημα- 
τιχῶν εὖ αἰσϑητῶν ἰγλΏΒΡΟΙΙ ἰηΐου 856 οἱ], ΠΟ ΟΡ. 6886, 

γϑοΐθ δχροϑιυῖ ϑομυν 691. δα ἢ. 1. ΑἸοχδηάνὶ δποίου!ἐαΐθιη 5ρ6- 
Οἰοβῖιβ. 48 ψΘΓΪ58. 86] 58 Ὁ} Π]Θηἤπη. δᾶμπὶ σΟηΪΘοίπγδμῃ δέ- 
1} 685, φαοηΐδη 15 Ρ. 4, 28. ἃ}}0 ρ515. νυ !]8 Αγ βίοι! β τηᾶ- 
ὨἰΓοβίο ΔΙΙφαδηΐαμι γοοθ 1.) ΝΟΠ ΡΟ856 σουρόγαι ον ία- 
ἴθ) [ον θη 8]1ἃὰ 14 ϑ'θηϊβ Θχρ] ον} 51 4158. ὨΙΠΠΠΘΓΟΒ. ΡΓῸ 

ῬΕΙΠΟΙΡ 5 ροϑβαουι, Αὐἰβέοίθ! 65 πιοηού Δ 8. 109θ0α 30. 48 εοοο 

ΠΙ1. θθ0α 15; «αΐῃ ᾿ρβαιη οἰΐδηι δχύθῃβίομθΩ ΘΧρ] οᾶ 6. ΟΧ 

ηδίπια. πη γΌτι. αἰ ΠΠ1ο116 6586. Π] 6. 1080) 20. 
θ090«α 18 ἔτι δὲ πῶς --- 32 αἰσϑητούς. Τὐμίνοιδα τὰ- 
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(ἰΟ οἰ ηδέ0 ἸηδηΪ οδίο 60 ρου ποῦ, αὖ ἀρράᾶγοαῦ σου α5 ᾿ἀ! οα556 
ῬΙαίομ πη, {απ ὨυΠΠΘΓῸ5 146 8}68, 4] Τοσι Παίασαμ 46 Π1η]- 
τοηΐ οὐ σοπβεςαπογθηΐ, οὐ ἃ} εἶθ. σοθ5. οὐ ἃ μηδ ἢ ΘΠ Ε10 158. Ππι- 

τ] γ 5. ἀἰβεϊηοτιογοί, φαδ ῬΥΓΠΔΟΌΓΘΟΒ, 411 ΟἸΪ5580. ΘἰαΒηη0 4] 
ἀἰβου! ]η6. ᾿ρ885 ΓΟ8. ὨΙΠΊΘΓΟΒ 6586 σΟηξοηάογοηΐ Π66 ἀν ουβϑᾶ 

ΠΠΠΠΘΙΟΓΙ ΘΌΠΟΓα ἀἰβεϊπρτιογοηί. ΕΠ βίηρτία αίάοιῃ Ργ- 
{ΠΡΟ Ομ σοπιηθηΐα, «ποθ 40 δόξαν, χαιρύν, ἀδικίαν 

4]1ὰ 510 ἀποάσχιθ πη 1Ὸ ἀδἤηϊν ουηΐ θα μάοπηαιια Πᾶσι γ 6] 

πούοπιμαι ψ 6] ΓΟΓΌΠ βίου! ηῦ ΟΥΪΠ 6, 4 δῦ ΠΠΠΠΘΓΟΓΈΠΙ, 

αρίο οὖ ρογβρίσπο Αἰθχ. δὰ ἢ. 1. ὀχροηϊ, οἵ. Βγδη 15. 656}. 1. 
Ρ- 470 54ᾳ4ᾳ. Αἰζαιηθ ΟἸΠΠ ΘΠ ΡΟ Θη 8 1 σοηίοχίμμι οὐ οτ- 

ἀἸπ6) Π16 ΠΟῚ 88 {18 ῬΘΥΒΡΊΟΘΤΟ Πσθηπ6 ΘΟ Πίθου; 4! Θη πη 

οοῃἴογαηξ δ Πὰπς Ρριπη θη ΔΘ π οι νουθὰ συμβαίνει δὲ --- 

ἑχάστοις, Θαπάθηη ΠΟἢ ῬοΟββαμι πὲ Προ. ΝΟ Ἰηΐορτᾶ ἃ 

οΟΥΓαρίο Ια πᾶθο νουθὰ 6886, δαιηοάιϊμη οϑέ ργοθΆ}}}} 6; πδιη- 
«τ ρου νοῦρθ συμβαίνει ὩΟη νἱάθίαγ Αυιβίοίθ! 8. δ ουτ6 
ΡΟΞβ56, 486 1ρΡ81 ῬυΓΒΑΡΌΓΟΙ ΔΘ ΘΗ [060 ΔαΠΙ θοσαπύ, ν6- 
ΤΠ μΟίϊι5. 486. ΘΟΠΒΘΑ4ῸΪ 6χ δου ἀΟο ΓΙ Πὰ ἰρΡ86. δα δδμηι 

Γοίαία μα ΘΟ] 1910, οἷ, δὰ 9894 22, τὰἊθ νου! βι μη}! 6. οϑέ 

50 ΘΠ ἀτπιπὶ 6556 συμβαίνῃ, ΒαΒΡ Θηβαμι ἃ σΟηΐϊ. ὅταν, εἴ Ομϊέ- 

τη ππι οαπὶ ἐ04. “ὁ μέν ρμοβέ τούτων. ϑ64 οἐϊδμηβὶ πᾶθο 

Ρτο δία σοῃϊΘοίαγα, ΠΪΒ1] ΑΠΠπ6 ατιμ) ΘΥδιημ δ! ον ΘΠΌΠ- 

Οἷα! [Οὐδ ΘΠ Θ 586. 1181 νἱάθογ; ἰρϑὶιβ βϑηΐθηξίδθ θχ- 

ΡΠ οα Ομ θαι [6] 1ΟΙΟΥῚ ἸΠ ΘΓΡΓ ΘΕ τ ] η480. 

ΡΕΊΔΟΝ ὁ. Ὁ 

ῬΙαίονιὶα αἰοοίνἑπαην δα αηεϊαΐεγι5. ἀν λδίοίοἶος. ρυ ἐπὴν 

φιϊάθηι, ρμοϑίφιαηι μοι: ὠψροί οδῖν ἑἀδανιηι απ ρἰϊεαν'ὶ ἐθηνθ}}6 

γὴν οαρίοαπεαγιηιν την ην αἰαὶ! θ90α 33 ---ὐδ, δα οα- 

οὐ αν ϑιπιθηέα. φιῖδιις αὐ ἀοπιοπδίναηπάαηι ἑάἰδανιηι 65561ι- 

απ ἤίαίο τιδιι5 ογαΐ. δαψιθ υδἱ δαρθῦδ δἰϑηοαί σοποίπ- 

εἰδιιὶ ποεοϑοδοίίαίο τοὶ της ἰαία ραΐονα --- 9914 8, Ζ)οῖπεο 

χιαίο δ. ἑάοανπ σὴν τοῦτα δϑηϑὲὀὶἰθιι5. δοπιηιονοἴνιν ϑέ 

φιαηι οἷον ἐΪαο ἑαπιφιαηι ρεὶπεῖρία ἵπ ἠΐδ ϑαου σοαπΐ φιαο- 

γὲ --- 9. Ἵν αὐ πριν γι γε αἰϑναηὶ ἐγ αι δὶ. ααἰ φιιαηι 

γοαΐβ ον ίαίο ἰάδα5 ἐθηΐαυοναί. οἵ φιαθ ἵπάο ονἱαπέν" αἰ - 

οι ίαίο5 το ἔπ ἐρδὶβ ἰαἰοὶβ αὰ ππηιον δ οοσὶίαπ ἐδ υοΐ ἴῃ 

"δϑιι5 οαρίϊοαπαϊὶς οαρονὶΐ --- 9924 24. Μϑοφιιίίιι" τι τὐιἶυον- 
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ϑαῆν φιιαοδίϊοηθηι μδῦῦθῦ86 ἐποδίίαην 6586 αἰοσοαί. φιιῖιηι 

ϑρΥ οἵδ ἐΐδ γοῦι8 αο Θαιιδὶδ. χιαθ ἔπ ργομερίι διηΐ., τ οοΉ- 

αἰέα5 φιιαϑάαην 168 δέ ἐπαηπῖα ρυἱποΐρία ροδιιογῖηί : πθο εἶδ- 
ῃιοτ δέν ατὶλὶ δογιηι γα ον δι χα υοἰκνιονῖη! ἀθηιον δἴγ αὐ, τ166 

γογμην “'Θοηϊοίνἰοαγιην παΐ αν δὴν απσον δα αἰοοίν πα ἕν- 

αἴοῖο ρο586 εὐποϊανὶ ---- 018. Ζἤδοηπίψιιο φιοα οαάίζθην μιν ἑνην 

γογμ ρνπείρἧα ρμοδιιογΐ, ἵπαδ ΘΟ 56 6}8 6586, τ δα Ἠ6Ο 

εὐϑηοδοὶ πὸ ἑαηιχιαην ἐγιδὶία ἃ παίια ἰθπορὶ ροϑϑὶηΐ --- 

993. 10. 

θθ0α 84 οἱ δὲ τὰς ἰδέας --- 8 ἐπὶ τοῖς ἀϊδίοιο. 

Ῥγοΐοοι! Ὁ δὰ φαδθβίιοπμθ, τὖ ΓΘ απη 5651 1ΠΠπππ0, τωνδὲ τῶν 
ὄντων "1, πιαίϊαγαμη οὐ οιιβὰβ οχρ! !οατοηΐξ, Ῥ]ατοηοὶ ΠΟ πιϊ- 

ππδγπηΐ 564 δυχογιηΐ αἰ Που!αίοβ. Οὐατιπὶ οπΐ ΟΠ 06 τὸ- 
Τα Πδίαγ απ ΘΘΠΘΙΙ ΡΥ οογοηΐ Ἰ4οδη] αδη Δ, απ|ᾶ6 
1115 ΘΠ ΘΡΙΒ. ΟΔαβδηι ΘΟΠΕΠΟΓΟΙ γ6] οἴαπι5. Δ] 5}1}}}Π{π4|ΠΠ 61 
ΒΙΠοῚ 86 Τ65 οἰποίδθ θββθηΐ, 181} ἃΠΠπ4 ἀαδηι τ υπι ἜΧρ]!- 
σα πδγαιη ΠῸΠΊ γι ἀρ] ον οσηΐ. δα} ἰδοιία Αὐϊβίοῦο 68, 

14 ᾳφποά ροϑβίθα οὐ ἴῃ ἰοὺ σαρίία οὐ 4110} ἀθιποηβίγαί, 1468 
πθῆπα οοηΐογγα αυϊἀατᾶπι δὶ Γ65 516 11185 οἰ πη Π 485 ΠΘη 6 

ΑΙ 6556 πἰϑδὶ αἰσϑητὰ ἀΐδια (εἴ. Ζ 16. 1040) 30---94. 8 2. 
9097 ὅ. 219. 1080 9); παιηηια ᾿ἴὰ ἀθιηπη γογ ροίοβί αἹ- 
Ο6Γ6, 166]5 ροϑιξ5, ατιὰ5 Ῥ] ίο οἱ σνο]οδηΐ σογΐθ οδιι885 6586 

ΤΟΙΠῚ 5651. ΠΠπΠ}, ΠΟῚ Δ[ΘΥΡῚ σαιιβᾶμ), 564 ἀπρ] 1 δ] οὐϊδμη 

ΘΑ ΙΠῚ ΤΌΤΕ, ΠΌΔΙ η 51 ηὖ 1ῃν Θϑ]σἍΠη618 6. Οδιι58 6, ΠΙΠΠΘΙΊΙΠΙ. 
ΤΡ! ΤοαΣῚ δαΐθιη ΤΟΓΠΠῚ ΠΕΠΊΘΙα 5 ἀοπηοηβίγαί: χαϑ᾽ ἕχα- 

στον γὰρ ὁμώνυμόν τί ἐστι, χαὶ παρὰ τὰς οὐσίας τῶν τε 
ἄλλων ὧν ἐστὶν ἕν ἐπὶ πολλῶν, χαὶ ἐπὶ τοῖςδε χαὶ ἐπὶ τοῖς 

ἀϊδίοις. ῬδαΠ]ο ΔΠΠῸ Ὶ ΘΔ 6 }) ΘΠ ΠΟἰαίο Βουρία ΘΧ δύπιν 60 

Ιοσο 0 γὶ 1, «αὶ δαπάομι 46 ἰάοἷβ ἀϊθραίαιοποιῃ Π546 πη νοτ- 
Ὀ15 τορούϊέδιι οοπεηοί 4. 1079 2: χαϑ' ἕκαστόν τε γὰρ ὁμώ- 

γυμόν ἐστι καὶ παρὰ τὰς οὐσίας, τῶν τε ἄλλων ἕν ἐστιν ἐπὶ 
πολλῶν, χαὶ ἐπὶ τοῖσδε καὶ ἐπὶ τοῖς ἀϊδίοις. (Ῥτὸ χαϑ' ἕχα- 

στον 101] ϑυγίδημ8. οὐ ἴῃ ἰδϑιηπιαΐα οἵ ἴῃ ΘΟμπμπθηΐα 10 Πα) οί 
παρ᾽ ἕκαστον, αυδο Ἰδοίΐο οϑύ β8ᾶπη6 οὔ μ]δοθαί, 564 ρῥγδο[ο- 
τ ηἀα ἰδηη 6) ΑΙΘΧΔΠαγῚ δποίουαβ, αὶ δά ῥ. 990 1. 1. τρία 
ΟΧΒΙθ οὐ χαϑ᾽ ἕκαστον.) δηο ΠΡ] 1] 51 βϑαυίΐμηαν βογιρέι- 
ΓΆη, οὖ 11 αα!ἀθπ αὐ οααπῃ ΒΚ. ροβύ οὐσίας σομηπιαία {1- 

ΒΕ Π ΠΟ Δ,ηϊ15, ἴδοι θη θὰ ψοῦρὰ νἱἀοηίαν Βα ογο δχρ  !οαίίο- 

ΠΟΘ: ΒΠΠΘΠ ΓΕΙΠῚ ΤΟΙ --ο 6] ροΟύϊα5. 5ΙΠΘΌΪΟΥΙΙΠ] ΦΘΠΟΙ ΠῚ 
Θ 
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ΓΘΙΈΠῚ --- ΡΟΠΙΠίυ ἰ4οα 6 ΘΟΘ ΟΠ 65 ΘΔΘ4Ὲ6 βοἰαποίδθ ἃ 580- 
Βίδ [115 ΓΘΓΙ, οὐ ἴῃ 4115 4ποάπ6 πηππὶ δύ 40 46 τη} {18 
ΡΓδοαϊοοίαν (οὐ πἰμῖγιμη. ΡΓῸ ᾿ἄθα β᾽πρα] τι ΡΟΠηδίμ"), ρΡᾶ- 

ΤΙΓΟΓ ἴῃ ΤΘΡι15. 5651} 1018 ἰηΓ γα 0115. δίαιιθ ἴῃ δοίθγηΪ8. 
Δο ροββὶῦ ααϊβρίδμη. δηϊμη) ἰηἀποογα δα Παϊα5. ΙΟοἱ ΠΟΙΙΠ8ΠῚ 
δι θη ἀγα θαι, 46 40 ΠπΠΟ ΔΡΊμηΠ18, αὖ ΓΘ] αὐ τὴ ὧν, «ασιη 

ΡΓΔΟΒΘ Εἶπ ἴῃ ΘΟ ΙΟΙθιι5. ΡΓῸΡΘ. Οοἰμηϊθα5 ἀ6510, Ομ ΘΠ τπΠῚ 
οοηδθαί, 864 4ΠΠσοηΐ 5 δἰζθηἀθηΐομ ΠΟ ρμοίοβύ ἔαρ σθ, 4υ 4 
τηδηθαῦ ἴῃ 1{Π|{Δέ΄ ἰηξογργοίδί θη αἰ οι! α{15. Ἐτδηῖ τῶν τὲ 
ἄλλων ορροϑβίξιμη 686 νυ} ]β χαϑ' ἕκαστον: οχΧ πᾶσ ορροϑί- 
[0η6 4πιπ ἀ6) θαΐ ὩΘΟΘββΑΤ]Ο ΘΧρ]Π ]οαγ!, 4π86. ἡϊοδί Αὐὶβίο- 

(6165 τὰ ἄλλα, ἰδιηθὴ ΒΪ1] ργοῦβιιβ ἰη46 ροίοβί τορϑέϊ; ἤδιη- 
46 χαϑ' ἕκαστον δὰ πια5] Ποῦ ροίοβί τ685. σϑίουγι, ταὖ ΠῸΠ 
το αυδηΐα πὰ ργδοίοι θὰ ἀϊοδηίαν τὰ ἄλλα, πὸ αυοά 
Π15. 411Π15. τ θι8 {Ἰθαϊαν ἕν ἐστιν ἐπὶ πολλῶν φαϊάδααδμῃ ὁ0η- 

ἴεν δὰ οἂ8. ἐἰβεϊ ποθ 4885. ἃ Βαρουουθιι8. σδγθ Π6 ῥτοῦ- 
5118. ἴΠ8 6. 510 ῃοο νοοδ θα] απ], σΟὨΪ ΠΡ ΘΠ ππ| ΟΡ απ γ ΟΡ 5 

ΒΡ γον θ5. χαὶ παρὰ τὰς οὐσίας « ΙΙΟΥ απ] ᾳαδ6 5αηΐ ρΡτγδ8- 
[61 5:5 η(81},» ἢ. 6. φαδ]τςαΐαμη, ἃ ΓΘ οὐ ομπμ, δοοϊ ἀδηςπη. 

Ἐλδμὶ διιύθη 81 ΡΓΟ Δ  ΘΥητι85. ψΘΥθΟσι πὶ ΘΟΠΒΕΓΙΟΙ ΟΠ ΘΠ, ΡδΓ- 

τἰοαϊα τὸ δηία ἄλλων 41ὸῸ ροβδὶῥ σϑίοιτὶ δαθί θη ΠῸῚ Ρο8- 
5] αἰν ΓΟ; ρτορίογθα αδιηηιδᾶμ οὐ οΟαϊοιπὶ ργαθίορ (Δ 
ΟἸΠΠΪ ἢ) οὐ ΑἸΟχδη τὶ οονία δαοίουαΐθ Πγμμδέα οδϑί, ἐδιηθῃ 

ἀπῖὶ 1ΠΠππ ΠΠ τη (ν᾽ βθοιέιβ Ομ (θη ἀπ ΘδΠ) ΒΙΒΡΊΘΟΥ, 
ἴαπι νογὸ τγοϊδίίνιιπ ὧν ροβί ἄλλων οιηἰπηΐ {ΠΠπ4 φαΐάοπι 
ἴῃ τὸ 7 οἴμηθβ, ἴῃ ΠΡγῸ «(1 ρορο ομμηθ8 ΓΙ τηδπαβοῦῖ- 

Ρύϊ, αἰίαθιθη ΔΙΘΧδηὙΙ διιοίου!αΐα 5815. οϑί Πγμηδίμμη, 46 ΠῚ 

ν6] ἅ γ. ὅ7, 33. νὲ] ὧν ρ. ὅ8, 8. ἴῃ ἑοχία [ορ 1558. Παα1 40 ἀρ- 

Ρᾶτγοῦ (οἰοηπῃ αυοά ἰορίίαν ρ. 70, 18. σοτγιρίοϊδο βαβρθοίιπι 
6586). Τὐραμη ργδοία! ου]5. ΠΟΙ ΔΕ πὶ ἃ ΦΟηϊ ν᾽), δα 56ῃ- 
ἰδηΐ αι! ΠΟΙ χππ]{τ ἴδοις; ΠΟΙ δίϊνΟ ΘΗΪπη 519} 1ΠΟΔίμΓ, 

ΘΑΓα τιηϊξαύι!η, 1. 6. ΘΘΠΘΙΠΙΏ, ΡΟΠΪ 4685, απᾶθ πη Εἰ{π61- 

ἢ ΘΙ ΤΟΙ 51 ΠΡ] γα ΟΟΙρ] οἰδίαν; ΘΘηϊν0 δαΐθμι, Θἃ- 
ΤΌ ΓΟΙῸ ΡΟΩΪ ἰάθαβ, αδγαμῃ. τη π40 5} οἰ πβάθη 96- 
ΠΟΡ5. οδάδαί πηϊίαΐθη; ΠΟῸ διΐθη, αα ὨΪ ΠΤ ΟἸΠΏΪΠῊ 

ΤΟΓΙΙ, 486 ἴῃ 60 6 βαηΐ σ0Π6 16, τπὰἃ 510 1468, δὰ [ἄθῃη 

Το αἴᾳιο 1|π4. (απ! ναι δααΐθμι βου ρίπμ [π|556. ἃ ΑὐἹ- 

βέοίθ! α ἰδιηὴ ργΟρίευθα νθΡῸ οϑὲ 51η1|{π|5, φαοα ἴα ἴῃ ΘΓ 15 

᾿δάθι [{{6}}5. 1380 Π]Π10. ἀρραγού οογγαρίθίαθ Οοοδβῖο. --- Ηδθο 
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5' στϑοίθ ἀϊβραξανίμηιβ, μὰ ἴογ ἴῃ τηοάτιη] δοοί ρθη ἃ ουτηΐ 
γοῦθὰ Αὐβέοίο! β : ΒΘ] ΟΥαΠ ΤΟΙ] ΘΠ ΘΙΊΙ ΡΟΠΠύα 680 
ΘΟΘΠΟΙἾ 68, οὐ ρΡΓΔΘίοΡ 8 }8ἐ 0185. οἰϊδιη ΓΘ ΦΟΓ απ, φονπη- 

οαηααθ πα 40. αηϊξαΐθ ΠΟΙ] ἢΪ8. ΘΟΠ Ποίαν δο. οἵ. ΑΙοχ. 

Ρ. ὅ8, 1: παρά τε γὰρ τὰς τῇδε οὐσίας ἔστιν ὁμώνυμα αὐ- 
τοῖς εἴδη, ὁμοίως δὲ καὶ παρὰ τὰ ἄλλα ὄντα τὰ παρὰ τὴν 

οὐσίαν, ἅ ἐστι τὰ ἄλλα γένη, ἐφ᾽ ὧν ἔστιν ἕν τι καὶ κοινὸν 
ἐπὶ πολλοῖς τοῖς χαϑ' ἕχαστα. Οὐ 04 δυίοιη καϑ' ἕκαστον 
ΠΟῚ δά ᾿ρϑ88 ὑ68 βἰῃριἑαβ, 564 δά βἰηϑι!α ΓΟ ΠῚ ΘΘ ΠΟΥ Τ6- 
1}, οἱ οχ Ῥ]αίοηΐβ ἀοοίγ μα πϑοθββαυη, οὐ Ποὺ ἰοοῸ ρτο- 

Ρίογοα ῬγΟθ}}1}16 ν᾽ ἀθθιζαν, φαϊα ἢ ΤΙ. 18. Ῥγαθίου. Βα βίδῃ- 
(ἰδ Ῥ που θ5. δἀάϊίαιη οϑέ: ὧν ἐστὶν ἕν ἐπὶ πολλῶν, εἴ: δά 

6. 987) 10. --- [ἀθ685 δαίθιη αποά ἀἰϊχὶῦ ὁμωνύμους τα ρτι5. ΑὐἹ- 

βέοίθ! ο5, ν6] ποῃ ἀπ πάσαν ν ἀοέαν πος ἰοοο, ἡ 4αϊὰ αἰ ἐπα 

ΡῬΓδοίο ΠΟΘ ΘΟΒΠΠΠ6 Πα οδηῦ 4686 οὐ 168, ψ6] 181ὴ Ρ1Ὸ 
ΘΟΠΘΘΒΒΟ ΒΕΠΊΘΓΘ, ΠῸΠ 6586 ᾿ῃέδι τπἰλᾶβααο βα δύδηξα 6. οΟΙη- 

τη ηΐ ΟΠ, οἷ. δά 6. 957) 10. --- ὁ8 χαὶ ἐπὶ τοῖσδε χαὶ 

ἐπὶ τοῖς ἀϊδίοις. Ῥτοποιηδη ὅδε ν6] ὁδί 58 δρίββιηθ Ῥγορίου 
ἀδιποηβίγαί ν δὴ 48 Πα οὐ νὴ ΑΥὐἰδύοίθ! 68. ἀβασραῦ εἰ τ 8 

ΒΙΠΡῚ]15 ἃς 5651} 1 5, εἴ. 1 τωνδὶ τῶν ὄντων. 1. 981 8. ἃ]. 

Ηος Ιοοο υἱπὶ δἰιαβ ῬγΟΠΟιηἰ ἢΪ8. ἴῃ ΔΥέο 65. Ππ65. ΘΟμ γΔΒμ η- 

ἀδ 6556, τὖ 5'σηϊποθί ΓῸ5. 56η51}}}165 685 4186 ΘΘΠΟΓΔΉΓΕΙ 
οὐ ἱπέογοϊἀαῃξ, ἃρραγοῦ δοηίογθηθ 9914 9: τί ποτὲ συμβάλ- 
λεται τὰ εἴδη ἢ τοῖς ἀϊδίοις τῶν αἰσϑητῶν ἢ τοῖς γιγνο- 
μένοις χαὶ φϑειρομένοις. οἵ. δὰ ἢ. 1. εὐ « 1. 1069α« 30. 

990) 8 ἔτι χαϑ' οὺς τρόπους --- 1 γίγνεται. Θαορά 
αἸοἰς δείχνυμεν, 586. Ἰρβίπη Ῥ]αίοηΐοῖβ δαπυπηογαί, οἴ. 611, 28. 

9924 11, 25. 989) 18. } 2. 997) 3. 6. 1002) 14. τη. Ν. 1 4. 
1090. 15. Αα νοῦρθιπ φαίνδται [Δ 0116 ὁχ ΒΡ ΘΡΙΟΥΙ 15. 58}0- 
Ρ]6ἃ5 δεικνύμενα τὰ εἴδη. --- ΝΏΠΙΑ, αἷξ, οχ 118. τέο θ8, 

ααϊθ 5. ΡΙδίοπϊοἱ αὐππέαγ δ σοιηργο θη ἄδπι [ἀθδγιιμι 6556}- 
{ἰᾶτη, 8815 δέ {σιηὰ οὐ ΙΪ4ομθα. ΑἸΐδθ δηΐη ποοδϑβϑιίαίο οἃ- 

τϑηΐ σΟΠοΙ 641, [186 πἰμηΐπιη νυ οαηΐξ, {αι οὔϊαιη ΘΑΓΆΙ 

Τουῖμ 4685 6586 ἀδῃοηβίγοηΐ, 4αδταμ Π1}1 85 6556 ΒΡ] αἰοηϊοὶ 

βίαίαηξ (11: καὶ οὐχ ὧν οἱόμενϑα 1. 6. καὶ ὧν οὐκ οἰόμεϑα. 
Ττνδηβροβίίαθ μππο ἴῃ πποάτμη πϑραιΟηΐἷ5 ὀχ ρ!α Ατὶβίοίο- 
᾿τοὰ οοηρ 658: ΨΥ αἰ Οὐρ. 1. δά ρ. 4 22. 24« 19. εἴ. ΤτοΠάε!. 

ἀδ δη. Ρ. 210. Κυΐρον τ. ου 8. 67,10, δ). Αἰᾳαθ ΠΠ]άγθιη 

αυϊάθην Ἔχθμηρ]α, Οὐηἶβϑα Ὠἰμηἑτιιπὶ ἃ Αὐ]ϑίοίθ!α αὐ 4πὰ8. ΠΟῚ 
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δροδηΐ τοίαἰαί!ο 6, σΟηρ βϑιῦ ΑἸοχ. Ρ. 58, 27 βα4.; 86 ΘηΪ1 

Ατϑίοίθ!οβ. αἰογῦ ἀυοιπηθηΐα, θὰ δὰ ΔΙ ΘΟ ΠῚ ΡΟΥ ΘΓ ΘΘΠΙΙΒ 
6Χ 'ρ850 Αὐ᾽βίοί ἰδ ̓ πά τοῖο οΟρ ΠΟϑβοϊίαν. 

990) 11] χατά τε γὰρ --- 13 ἐπιστῆμαί εἰσι. Οαϊά- 
«υϊά οορποϑοίξιιν ἃο βοϊξιν, 14 στ σϑιὰ δβύ; αἴαα! σορποϑβοιη- 
{} ΠΟῚ [65 56Π51}01165, ααρρῈ. 4ὰ86. χη 1165. διηΐ δὲ ᾿η66- 

Πηϊΐαθ, 564 ποΐϊοῃθβ ΠΠΙ  ΟΥΒΆ 165; ΘΥΡῸ ἢ ΠοΟίϊοη68. πη ϊ- 
γΘΥΒΆ [65 βῖνα ἰάθαθ σ δἃ0 νϑυϊίαίς βιηῖ, Παηο ἴογο ἴῃ μι0- 
ἄτι. δυριπη θη δ! ΟΠ 6]. ἃ) 'ρ50 Ῥ]αίοημθ. δχροβίξαιη. [θοΐμηι8 

Ῥαν. 192} 544. εἶ. 46 τορ. ' 4766. Ρ]αΐο ἰϑιίαν ἃ οο- 

ΘΠΟΒΟΘΠΩΙ νοι αίθ οὐ. οοηῃδβίδηψα ργοϊθοίιβ δὰ ἀθιιοηβίνγδη- 

ἄδπι δχββίθῃξίδιη ρυΟρ  αϊίαν; Αὐϊβδίοίθ θ8. ἤδη σύ! Οηθι [ἃ 
᾿ροαρηδί, αὖ ΘΟΡ ΠΟ Θη ἰδύϊιι5. ραΐονο ἤθα6 δα δὰ ἰδῃίιιπι 
Ρογίμοσο σοηίοηδί, απδθ 5} 50 ΠΤ" 1 ὨλΠΘΓῸ ἰια! 6 η- 

{αν, Εὐδηΐ {πίασαι ἔστ αν 5᾽οηΠΠοα: 1η46 ΘΟηΒΘ 68 6ϑέ, 
οὖ 1ἀ6ὰ5. Ροηὶ ορουίθαῦ ΟἸμηΐτπ), αδοοιηαιι6 βοϊπηΐαν, εἶ. δά 
ὅ. 987. 27. 

900) 13 χαὶ χατὰ τὸ ὃν --- 1 τούτων ἐστίν. 
μὴ }{15. τ 18. 5651} |01ι5, σα} ἀ6 πλ}{15. Το θτι5. ρα ΟΠ ]85, 

δ αο) Ργδοαϊοαίαν. ΠΟΙΟ πῃ ΟΥ58}15, ρα] ΟΠ θα 115; ΦΔΠῚ 

απ ΠᾺΠ]1ὰ οχ 1115. τορι. Ρἰᾶη6 ἀββθαιαίαν ν6] δά δοαμποί, αἱ- 
ψουβαμπι 8} 118 6556 δ βθουϑη δχϑίαγο ορουίοί, -- 65 56ῃ- 
510}165. βϑηθγδηίαν δία ἰῃέου δαηΐ, 564 Ἰϊοοῦ 1186 1 θυ ου ηΐ, 
ἴηΐδοτα ἴδιηθῃὴ οἵ 8101 ἰρβἃ σοηῃβίδηβ Ἰηδηθύ ποίΐο πηϊνϑι- 

5815; ΘΙΡῸ δἃ Τὸ ἃ6 ψοιίαΐο αϑί. --- )βέϊηχιῦ μδθὸ 0 
διριπηθηία Αυϊβίοίο!εβ, απδθ. ἂρ Ῥ]αίθη θὰ. ἴῃ πηδμ τὰ- 

«ἰοοἰ δ! ΟΠ θ. σομϊπ ποία ἰηνοηϊιηΐαν, οἷ. (ον. 2106 544. 

Ῥμαράοῃ. 74. 46 στρ. ἡ 479. ΕΠ 1Π1 «υϊάθιη. γραπηθηΐο 
ΟἸ οἷν Αὐἱϑίοίο  δβ: δὖ ρυδϑαϊ σϑηΐαν πη]  ΘΡ56. ἀ46. 51Πη911}}8. Γ6- 
Ἀ115. οὐϊδιη ῃθοδίοηθβ; 46 οἰ οἰ οὐαν αὖ ΠΘΡ ΕΟ 65. οὐ), 
σοὶας οὐχ ἄνϑρωπος, οὐ ζῷον 5ἰνη} 1, 1618. Δα Πα] ΘΓ ΕΓ, 

14 χφαοά ποη νοΪε ῬΡ]αίο. Παΐο νορὸ τοϑροηάοί: ποῸη πηϊ- 

ν 88 168 πι0 0 ποίϊοηθβ τηᾶποηΐ, βὰς ἰρβᾶστιη) δι 5 9 - 
Ιάγῖ οἵ ᾿πίου ταὶ ΟἹ ΠΟχίτιαμη Του], ᾿Ιοοῦ ΠΟῺ ΔΙΉΡ]Π15 56 η88 
ΡΟΓΟΙρΙ αμέασ, πηδηδύ (πη θη ἐδ 9 Ὁ ἀαδθάδμι ἴῃ Ρἢδη Αβια 561- 

ναΐα, φάντασμα (οἷ. δά 1. 98θθα 28. 26); οὐρὸ αποὰ Ῥ]δίο 

6 ποίίοηΐθιιβ τ  Θυβα Π ΠΡ ὰ5. βέαίαϊ!, ᾿ἄθ ρογείηθυο ἀ 6 1 

Δ 165. βἰῃριαβ ἃς Παχᾶβ, 48 Ῥ]δίο Ἰἀθαυαμ 6 ΠΠΠΙΘΙῸ 6χ- 
οἸπἀοη 5 ραίανὶς. --- 8]4 γοεῖν τι φϑαρέντος. ΟἰἸμἰδ58ὶ 
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ἴῃ Θοηϊ εἶν ῖ5. ΔΌΞΟΠ]Ε8. ΒῈ θ᾽ ΘΟ Θχθιηρ!α οχ Αυϊβίοίο! α Θοηροε- 
51 ὙΥ αἷέζ δα Ηδιιιθη. 10, 19) 37, οχ 4118 βουρίουιθι5. ἵΚαὶί- 
ϑὸν Οὐ. συ. 8. 47,4, 8. υὐβαγρδηΐαν δαΐθιη ΘΘηΙνΙ ΌΒΟΪαΙΙ, 

«απ Ρ6Ρ ἰορῸ5. φ’Απη δ οἃ8. ν᾽ ἀθδύι ραν οἰ ρία μι δά ΠΟΘ 

αοά δι ᾿ἰρβίιαβ Θηποῖδίϊ ΡΥ ΠΥ τοίογοη σι [556 (νοεῖν 

τι φϑαρέντος ἰ. 4. νοεῖν τι (ὕαρέν), 410 Ἰηδῖοο Ὑἱ ῬΑΡΕ- 

εἰρίαμι, βοίαῃοέιπη. 1Ππ4 αἷν Θητ ΠΟΙ Δί 0Π 6. ΡΥ πηδυῖα, ῬγΟμπη- 

οἰοίισ, οἷ. Μαΐίδα τ. ου. 8. 561, Κυΐρεογ 1. 1. δ. 47, 4, 2. 

Ἐχϑιρ]α Αὐὶβίοίο σα σοπίμ! ΥΥ αἷές δὰ Αη. ργ. ἢΠ 4. ὅ7α 33. 
990) 1 ἔτει δὲ οἱ ἀχριβέστεροι --- 17 λέγουσιν. 

Αδοατδίίονοβ θὰ8. αἴοὶ γαΐοηθ5 ΑἸοχδηάοῦ ᾿παϊοδΐ, αα 5. ΠΟῚ 

Β0 πη σου η6. απ ἀρίϑη Ργδθίου ΒΙ ΠΟ ]88 ΓῸ5. 6586 46Π]0η- 
βίγοίαν, β6ἀ 1Ἷἄθι 6586. δχθίηρ αν, αποά βἰηρι 86. Γ65. Πηϊίθη- 
(αν, ΑἸοχ. Ρ. 61, 29. (ὑπίπ8 φαϊάθιη Θ᾽ ΠΟΥ8. 4αδ δἰΐογί ἀπὸ 
Θχϑιηρία, θὰ Βα! θηΐ ῥτγοΐθοίο, αιιϑα μα τη θα! οΥίον οἴ θη- 
ἄογο πὸβ ἀεθϑαίύ. Νδην ρυμσα. απ ἄσοηλ Αὐιβέοίθ 65. θδγτη 
δἰΐδιη Γουη, 48. απ ΓΤ ΙαίίοηΘ. φαδάδιη οΟὨξποδηΐαν δὰ 
τὰ πρός τι τοῖον, τὖὸόὁΘδ5βἰηΐῦ ἸΙάθαθ οχ 11Π|15 γι! οἰ Πα Ο 1 θ 015 
σοηβθααὶ αἰ. ὉΠ Υα5. βοά μάτια απο 46. θὰ ἀ6 τὸ α[8- 
Ρυΐαηβ ΑἸοχαηθν δρίθ ῬτῸ δχϑιηρίο δάβιθοὶ ἀραμαϊο, τὸ 
ἴσον, ἃ. ρΡοίεογαί ᾿δοίογθβ δά ἰρβϑίπ Ῥ]αίομθι Δ] ραγο, 4ὶ 

Ῥμαθάοη. 74. ἀθ τορ. Ν' 479 οὐ βᾶηο οἵ 8}188 δἰπβιηοάῖ! πο- 
{065 ΔΙ ο(Ιοἃ5. Τἀθαγ) ἴῃ ΠΙΠΠΟΓΟ ρΡοϑβα!. [Ιΐδαπα ἢοθο 

4αϊάθι τϑοίς ροίθγαΐ Αυιβίοί! οβ Ῥ]αίοηὶ ΟἸἸΠΟΘΓΘ, ΡΟῺΪ ΟΧ 
οἶτι8 βϑηξθηίία “ἰηΐου ἰἀθὰ5. οἰΐαιη τὰ πρός τι, 486 οχ 888, 

Ατσιβέοίθ!β, βϑηΐθηθα (οἵ, Δ 1. 1058. 253. 544.) ΠΟ μοββιηΐ 
Πδίμγδθ ΡΟ 86 δχϑβιβίοηξιβ δύ βιι)ϑίαδπίδα (γένος, οἷ. δα Ζ 3. 

1025 35) αϊρηῃη!αΐοιη Βα θ γα; ποθὴ ἀδθεθαύ μΟΟ ΔΥριμπη θη ίτιμ 

ἴα Ῥγοΐογγθ, αὖ 'ρ856 5101 νἱ ἀδγθίαν. οχ ρυοροβιεοηΐθιι5. ΡΪὰ- 
ἰοηϊοἰ5. δαὶ τϑάδυοιιοηάπμῃι Ρ] ΟΠ θι δὰ Γορρέϊν 586, 4πὰ6 ἰηκ6 
ΘΟΏΒΘ4ῸΙ ΠΟη νἱα!ββοί ΡΙαίο. Αὸ 6 415 [οτέθ ραίοί Ατὶ- 
βίοίθ δὴ, φποά ἀϊεῖι: ὧν οὔ φαμεν εἶναι χαϑ' αὑτὸ γένος 
010, δδπι ᾿ρβι5, 0 Ῥ]δίοηΐβ θη θη διη 519 }ΠΟᾶ ΓΘ, 60ῃ- 
[ογθηάιη οϑὲέ ααοά οὐ ἴῃ πηΐνουβα μὰς εοῃίτα ΒΡ] δι 
ἀἰβοὶρ! δὴ ἀἰβραίδέίοπθ ρυΐηὰ Ρ]ῈΓ8 115. Ρουβομα ΒΡ] ἰΟὨΪ 608 
ΒΘ Πα, δὲ 60 ἰοθὸ ΠΠ0γὶ 2, «πὶ οὐ μος σΟηβθης, βου ὶ- 

θην: ὧν οὔ φασιν 1θ79α 12. --- ΝΝΟΠ ἀἰδ5ίμ}}}15. δβέ γϑέϊο ]- 
ΓΘΥΙτι5. ΓΘ Οη 1, φι0 ἃ γα] Ἰββίμηιη ἂρ Ῥοτραίείοοβ τρί- 
τος ἄνϑρωπος δΔρρε!]αίαγ. Εδὲ δηΐπη Βυϊαβηιοάῖ: φαοά οοιη- 
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τ η}Γ6 Γ Ῥυδοά!οαίαν 46 ρ] αὐτί θιι5. τ θιι5, 14 ἀἸνογβι ἃς βοίπμ- 
οἴη ἃ} 1115. τὸ ἂο νου ϊαίθ ὀχϑίαί; δίψῃ! οὐ 46 56η5101} Βο- 

11Πη6 οἵ 46 1Ι͂ἀθὰ Ποι ηΐβ, οὐἶπ5. ΘΟΙΠΙΠΠΠΙΟΠ6 1116 οχβιβε, Ποο 

ΡΓΔΘαΙοαίθν, αὖ ΠΟΙ 65 6586. ἀἸοδηξαΓ; ΘΓΡῸ ἐογτι5. 6δῦ ΠΟΤΠΟ 

ΡΙΓδοίου 56 ΗΒ] }]οὴ Βοιμΐ πο οὐ ΒΟιΏ 8 Ἰάθαη. (δὴ ἃγ- 

διυπηθηςδί! Ο θιη. ἴῃ ἢ ἢ] Ρ0Ό856. δχίθη! [δ] 6 [06 ΠΟ Ἱ τα, 

(ΡΙτγθ5. οἰ πβάδιη Γι οἰ δ 015. [ουμ]ὰ5. αἰΐοσέ Αἰοχ. δὰ ἢ. ].) 

ΑΔ πᾶπο σομβοαπθηί δι ΡΓΟρΡΟ δαάθιῃ γαΐίοηθ ῥτγοίονς Ῥ]αίο 
Ῥάᾶτχιη. 1351 6, αὖ ᾿ρϑαπὶ οοτίο Ῥ]αίοηθιη ἀρραγθαῦ ἤθη νἱ ἀογὶ 

5101 1π Βδης ἰποίάογο αἰ που] αέθιη. ρὸν βύδῃι ᾿ἀθαγαμ ἀοοίεῖ- 

ὨΔΠῚ, 1060 6ἃ τϑοίθ {ποῦ ρογοορία. [Ια πο ἀθρθοθαΐ 
Αὐὶβίοίο! δβ τὰ ἰδοὺ τὸ ἀδίπηρὶ, αὖ ΠΟ 6. ἀροιππθηΐαιμη Ῥ] οὶ 

υδ51 Ἰσῃοίιπη ΟὈΠΟογοί, 564. φαδου πη πμ) ροΟὔϊι5. οταΐ, νϑ- 

τος Ρ]αίο ον ζαββδοῦ ἤππο Βοοραϊπι Πθοη6. [ΠΥ δίατ 58Π6 

Πᾶς τϑ[ίδη] Ἰηϊανῖα Αἰ βίο! θβ, 51 νϑυθὰ: οὐ δὲ τὸν τρίτον 
ἄνϑρωπον λέγουσιν ᾿ϊσοτοῦ οαπι 5 υν ΘΟ ογῸ ἰμ ουριθίαν!: “4η- 
ον ὑνΐηβοι εἰα5 Ανϑιηιοπέ τόθηὶ εἰν ἑοη ἤἤοηδοίθη ὑοὲ; 564 

6ἃ πὲ ογΡ οί 0. ἤΘαῈ16. Οἴτ ἘΠΊ ΘΙ͂50. ΒΘ ηΓΘ 8 Γὰ ΠΘχα 60Π- 

οἰηϊ, βἰαι! ἀθηι ΓΟ αΐασο ΠΟ τοίουσο θ᾽] αἰ  ἶβ. δυοαπιοηίδ Ασὶ- 

βίοίθ οβ ̓ ηϑεπ|ξ, οὐ Ὁ ΑἰἸΘχδμ Ὁ Ιηὐουργοίδέειομθ αἰβοθα!, 

οὐπ5. ΒΟΟ ΙΟ60 βιὰ δϑ ἃποίου!αβ, 4π04 Βολμι νουθο- 

τα Ὀτονϊίαίοιη οχ Αὐὶ βίο β ΠΡΥῚ8Β. ἀ6 14615, ἤπηο ἀδροτ- 
α115, ΒΡ] ον, 

990) 17 ὅλως τε ἀναιροῦσιν -- 22 ταῖς ἀρχαῖς. 

ἘΔ θη ΓΘ] η Δ ΠΑ ταί θη, {ἃ δηΐθα [ἢ 51Π0}}}15 146 ]15 

(5115 Θϑβί, ἴδπὶ Ατὶβίοίοϊ οβ δὰ ἀοοίγ δπὶ ἀδαγα ΠΠΪν ΘΓ ΒΔ ΠῚ 

(ἰγϑηβιγὶ Θη ἃ 51Π9}15. ΘΧΘΏΡ 15 δ πού 6. πΠΠὶν ΘΓ ΒΓ 6] 

ΒΙϑ:ϊΠοαΐ ρᾶτί. ὅλως, οἴ. 4 2. 10184 29, 581. 1014« 2, 11,12. 

9. 10184 11]. ἃ]. αἷς Οτο. 1. ρν. 335.) δαυαμιᾳαθ ΡΥ πο ρα 

ῥοίογί, αΠθι15. Θηἢ μὴ ΓΔ ΠΟΙ θ 15, αἰΐ, Ῥ]ίοηΐοὶ ᾿ἀΘὰ5. 6558. ΘΟ μη- 

ΡῬΓΟ δηΐ, δᾶ6 ἴρ886 οἰποίπηΐξ, τ Θὰ ΠΟ 6586 δρραγδαΐ, 41- 

Ἀ115 Ρ]αίοῃϊοὶ ροίϊογθ δεϊαμη απ [6]5. οδβϑθηῃξίδιη ἐγ θΘη- 
ἄδηι σοηβοηΐ (μάλλον δηΐπ σὰ γ 610) 0 εἶναι σΟΠΪ Θ᾽ ΘΠ ΠῚ 
650), ῥυὶηοῖρῖα ἀϊοο Ιἄθασαμη. Εἰ θηΐμι αὐ! αυϊἃ «6. Ρ] αν τι5 
ὈΠΙΨΘΙΒ6. ΡΙΔΘαϊοδίαν, ργῸ ἰάθα οδύ Βαβθοημάσιῃ; ρῥγδ θα ϊοδίαν 

δαΐθιη 46 ἀνδάο ἴη ΡΥ ΪΠορ 115. ΡΟβιῥα παν ΘΥΒ 6. ΠΕ] ΘΙΒ: ΟΥΘῸ 
ΠΟῚ ἀγὰβ 8504] ΠυΠΙΠΟΓΒ ΡΤῸ ΡΥΙΠΟΙΡΙΟ δϑ μα οηάιϊι5, ΠΙᾺ δα- 
ἴθ ἰγᾶβ, α18}} ΡΓῸ τηδίογϊ} } ̓ἀθασγαμη ΡΥ Προ ἃ Ρ]δίοῃθ 

Ροδβίίαι Αὐβίοίθ 65 τοίοσί, φιοηΐαμ) δϑὲ τοῦ μεγάλον καὶ μι- 
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χροῦ, δά φοπιβ γοϊαέϊνιιη, τὰ πρός τι, τοίογθηἠα οϑί, τπᾶθ 

σΟηβοααϊαν, αἢ ὁχ Ρ] ίοἶβ ἀΟοίγηὰ ρυτῖι8. δἱέ τὸ πρός τι 

(ἰηξ. τὸ μέγε καὶ 'μιχρόν) τοῦ καϑ' αὑτό (1. 6. τῶν ἰδεῶν): 
ΠΟΠ ΡΌ586 διιΐθιῃ τοῖς πρός τι Θχβιϑίθπ 8] ΡΟΙ 86 νϑ] 531}- 

βέαῃεϊα αἰ. αΐου. {για}, Αὐἰβέο θ] 65. ρτῸ οοτίο δαϊροί, 1 1. 
1088. 22. Ἐπ|. Νίο. 1 4. 1096α 20. ΑἸοχαπᾶογ μος τὸ πρός 

τι δά ἴρβαμ ἀγα 8 ΠΟ ΙΟπθιη ρογέϊηογο δι δἰἐγαίασ, 4ὰὰ Ῥ]αίο 
πιαίογία! 6 Ἰἀθαγαμ ρυἱποἰρίμπιη 5 ΉΪ Πσαν ου Ε; 6586. ΘΠΐ ΠῚ ΠΕΠῚ6- 

ΓΕ 6Χ ΘΘΠΟΓΟ Γεϊαίίνο, εἰ ὁ ἀριϑμὸς πρός τι κτλ. Ρ. 63, 32. 

564 ποὺ ἀπθῖίο. πα τϑοίθ ὁχ Ατὶβίοί δ βϑηξθηίία ᾿πήϊοανο- 
Τὶ ; 11 σοτία ἰοοὶ, ααϊθι5 ΘΟΒυνοο  οραὰβ δά ἢ. 1. πα γῸ 5. σοιῃ- 
ῬΙΌΡαΓο σα] ἃ} Αὐὶβέοίο! δ δὰ ϑϑπιβ τοἰαθνιη σοίουυι (4 2. 

10134 28. 15. 1020) 92 544.}, πο) δὰ ἴρ8085 ΠΠΠΘΓΟΒ5. Ροε- 
πθηΐ, 56 δα ὑδίϊοπμθϑ ὨΙΠΠΘΓ ΟΊ. --- ΑἸΤὰ ᾿ δἰ πδιι οἱ ἀΓρὶι- 

πηθηΐα ΘΟΟἸ ΘΟΕ ΑἸοχ. δά ἢ. 1., ροία Βα ἀπ} ]16 οχ Αὐϊβίο- 
(6115. ΠΠ γῚΒ. 46 146ἰβ, οἷ, Ρ. 68, 10. 

990) 22 ἔτι κατὰ μὲν τὴν --- 991. Β ἐπιβλέψας αὐ- 

τῶν. Δυοά δηΐθα θγουῖου ΒΘ Ὡ  Ποαν ὁ 11 οχ ταύ οηῖθιι5 Β]α- 
Γ0Η1618 ΘΟΠΒΘΙΠδἢ5. 6556, πὸ ΙΓ ΠῚ Θὐϊϑηη ΤΟΙ ΡΓδΘύθι 56}- 

βίδηψαβ ροηθηάδθ βἰηῦ 1466, ἰάθπη ἴδιπ ΒΡ ΘΓΙΒ. ΘΧΡΟὨΪ, οἵ 
᾿ίὰ αα!άθιη τι Ἰηΐογ 56. Ορροηδῦ δἃ απ σοηβθαπηΐι 6 Χ 

ΔΡΘ Πη6 ΠΕ5. Ρ] ἐο Ὠ] σοτιιπ 84 ΘΟμ ΠΟ Πβίγα 85 Ἰἀθᾶ5. ρογ ἢ 6η- 

{ἰ15, οὐ θὰ 86 σοηβθηΐαπθα πη. πηϊνουβᾶο ΡΒΠ]ΟΒΟΡ δ 6 
1118. παΐαγαθ δ 1η60]1. 851 δὰ διριμπηθηΐα, αἰΐ Αὐβίοίο! 68, 

σΟΠβέδ ΓΟ (ΘΠ ΘΙη118, ἃ Πα] 15. ργοΐθοι Ρ]δΐο Ἰἀθὰβ 6886. βία- 
ἰπἱέ, χατὰ μὲν τὴν ὑπόληψιν --- ἰδέας, οἰ βοίίι’ αὖ ποπ 58}- 

βέδ δ! υ 50] π|, 5664] οἰΐδηη ΔΙ ΙΤΊΠ ΓΟΡ ΡΟΠδπίαν 4686: 
ααοα «αὰπη βαργα ἀδιηοηβέγαξιπ 516 ὁ 10 --- 1ῦ, Ρο. ραγθηίμο- 
5[η [ἢ ἸΠΟΘΠΠΟ 8] ἰΘσΘη 5 τονοοαΐ 24 --- 27: χαὶ γὰρ τὸ 

γψόημα --- συμβαίνει τοιαῦτα. (θὲ νοῖθο συμβαίνει εἴ. δά 

8. 989 22). δ΄.) διύθι ἡπ ΟΡ μ5, 4 ἃ 516 ΠΟΘ ββδυ ἢ 6Χ 
Ἰάδασαπι παΐιγα, χατὰ δὲ τὸ ἀναγκαῖον, οἵ «υϊᾷ ἰρβὶ ἰ4θᾶ- 
ΓΌΙΩ ΔΙΙΟΙΟΤ 65. 46 115 βία ιιθυϊηΐ, ΠῸΠ 6856 ΔΡρΆΓΘθΙΈ 4688 ὨΪ5] 
Βα βίδηεάσαιη. Ηοο αὐ σομρΓΟ δ, ἰαιηαιαπὶ [πη δι θ ηέπὶ 
ἈΓΒΌΤΠΘΗ ΔΙΌ ΠΪ8, ΘΟ ΠΟΘΒ511ΠῚ. δ ργοδίμππι ἃ} 10518 Ῥ] ίοῃ!οῖβ, 

ΡΟΠΙΐ 6556 τὰ εἴδη μεϑεχτά (εἰ ἔστι μεϑεχτὰ τὰ εἴδη " 28), 
1. 6. ἢᾶηο 6588 ᾿ἀθᾶγαμ παξατγαιη, αὖ σΟΙΠΠ ΠΟΙ ΘΠ Οαμ 15. πὰ- 

Βοδηΐ Τ65 Βθῃβι 1165. Ημΐπὶς δπΐθιη δσοθάογο οροτίοί ἐδιηαδιη 

ΔΙίθγαμι δχ απὰ οοποϊιιἀαί ργοροβίεοπομι, «αὰπι ΑΥβέοέθ 5 
Ατιϑίοί. τηείαρὶι. εα. Βοηῖ 0]. Π. 8 
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αὖ νυ] αὐ σβπηδη ἤΘαπ6 }1 Ἰδοίου! θ᾽ Οἴδ ΠῚ 5: ΘΠ ΟΔΓ 6 Οπΐ- 
Εἰ, ᾿ρβὰ5 Ἰάθαβ 6δββ6 β βίδηξ, 8. [δη} 5᾽ ραν οραπίατν 14686, 
θὰ Ῥᾶγεεῖρδίϊο, 4 ῃ δ) ΓΘ Ρτ15. 56 Π5101Π 0) 115. ἐπ! θα πὸ 14 5᾽ηΐ 
4πο4 βαηΐ, 5ΠΉΡΊΟχ οββ8 ἀοθοῦ οὐ βαρ βίδη! 115, ΠῸ ἢ δοοϊάθῃ- 
(115, ἢ. 6. Ἰάθραρ ραυΠοϊρδηΐαγ, ααδέθηιιβ δ πῦ. Βα 5ἐδ 86, 
ΠΟ 4αδίθμτιβ. δἰ πὰ απ], ψϑαεϊ δοίθγη!αβ, 115. δοοι ας, (δεῖ, 
ἴηί. τὰ χαϑ' ἕχαστα καὶ αἰσϑητά, ταύτῃ ἑκάστου, ἴπί. τῶν 

εἰδῶν, μετέχειν, ἧ, ἴῃ. τὸ μετεχόμενον 5ῖνε ἡ ἰδέα, μὴ καϑ᾽ 
ὑποκειμένου λέγεται 1. 6. ἧ οὐσία ἐστὶν ἀλλ᾽ οὐ συμβεβηκὸς 
οὐσίᾳ τινί, εἴ. 46 ἴοτιηα!α χαϑ᾽ ὑποχειμένου λέγεσϑαι Β ὅ. 
1001} 31. 48. 1017 13. (ὑαῦ. ὅ. 24. 11. [Ιη οχίγομμα δηὰῃ- 

οἶα! μανία ἧ --- λέγεται δἀάἀοπδαμι 6886. βαθίθοι ἰοςο τὸ με- 

τεχόύμενον, ἃ0 ΠΟ τὸ μετέχον, πο ϑομννοοον νο]υϊέ, δ 
Θχθιηρῖο σοπγπιδέαγ, ααοά ἀοίηάα αἰΐξογέ, τὸ αὐτοδιπλάσιον 

ΡΥ οἴραγὶ ἃ τ 15. 5651} 1} 5, φαδίθημβ. οϑί διπλάσιον 1. 6. 

ααδίθημβ οϑβί δα θοίδη 8, ΠΟῸῚ ααυδύθητϊιβ δϑύ ΔΘ 1, 1 ὁ. 4118- 

δηιι5 8144 Ιά6αθ ἰδυηατδιη ὑποχειμένῳ συμβεβηκός {γῖθαϊ- 
αγ.} [η46 οἰποϊέαν, αὐ πα ραγορδηΐ 4685, αποηΐδιη ἰἀΘὰ5 

πὖ Βα βίδηξιαβ ρατοἰραηῦ, θὰ δ ἰρβὰ ββέδ ] Γ ἴπ ΠΠ- 

ΤΠΘΙῸ 51πηΐ, --- ἢμππο ται οοϊπα 1} ΟΥΑΙ ΘΙ 5ἱ γοοΐίθ, σΟηΒ6η- 

6 η5 οαπὶ ΑἰἸοχαπᾶάγο δὰ ἢ. 1., δχροβιεΐ, οομο  αβιθηθη ἃρρᾶ- 
Γοῦ ΠΟῚ 6558 Ροββ6 ὥστ᾽ ἔσται οὐσία τὰ εἴδη "34, 564 νε] 
ὥστ᾽ ἔσται οὐσιῶν τὰ εἴδη νοὶ οοτίε ὥστ᾽ ἔσται οὐσίας 
τὰ εἴδη. Νιαυϊραίαυη ᾿Ἰθοιοπ οι |Ιοοῦ οοη τη δίαμη πηι [ἰἰ- 
ῬγοσμΣ δοίουϊαίθ ἢ μὰ 60 ααποιηοάο ἐοίοπαάδῃι; 1 6ὰ8 
ΘΠΪΏ ἰρβᾶ8. 6586 ΒΕ θβίδῃης,.β ἤϑάιθ ηβε αι ἀμ οπβέγαγο Ατὶ- 

βίοίθ!θβ, ααϊὰ 14 αυϊάθμι ἰηΐοι Ομ Πη68 σοηγθηϊξ, ἤδῆπ6, 8] 
ψοἰ αἰββοῦ ἀθιη Ὠβίγαγο, οχ βαρουογο ροΐογαΐ δυο ΠΟ ΔΙΙ0η6 

οἰθοογθ, 486 δὲΪ υδέϊοηθιῃ ἰἀθὰβ ᾿πέου δὲ ΓῸ8. 56Π5101165. ἴη- 

(ογοοἀθῃΐθιῃ ρου ηθῦ; 4αδηη δ Δ ΡΓΟΡΟΒΕΙ ΘΟΠ ΘΟ ΓΔ, ΘΔ. 

οοηδτηδγα νἀ δέυν ΑἸοχ. ρΡ. 606, 9 ---890. 69, 3. --- Ῥοΐεβέ δι- 

ἔθιὴ δέϊϑ) ροβί ἤδης σϑί! οἰ Π ΓΟ 6], ἃ 5 5 δ ΕΠ ΔΓ Ό] 50- 

ἴὰπὶ Ἰάθαθ 6558 ἀθιηοπβίγαηξαιν, Δ᾽ τὰ Τοιη  Π Γ ἀπ 1 8610; πὶ- 

τ Γα πὶ αἸχΟΥΙ απ βρίδι ἰλα ἃ 146 8}} 1 πὰ πο (ἐχεξ 9914 1), 

Δἰππ 56 η 511} Π|0π5. ἴῃ ταρὰβ (ἐνταῦϑα 84) βἰσῃϊοαγα, 58}- 
βέδηξαμη; πα 51 ργοθοθίαν, Ἰοθὲ Ἰάθαθ οὖ βἰηΐξ ἴρβδθ β8Ὀ- 
βίδῃειαθ οἵ ρδυ οροηίαν Ὁ βαρβέαμεϊαθ, ποηάτ ἱπ 6 οἰ- 

οἴταν, αὖ δα. 4αοαι6 δα βίδη 85 6586 ορουῦίθαί, 4που ἢ 51η0 
1ῖ4686. Ηδης ἀπ 1 δε] ΟΠ Ομ απ Θχ μηδ ηΐ νου ργοχί πη δέ- 
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46 ἰΐα σοητηηθηξ, Ἐο Πο  ἰϑἱηδη ὥστ᾽ ἔσται οὐσιῶν τὰ εἴδη, 
ΓΘοϊρ᾽ ὁπ ἄδηὶ ἀπχὶ δοίη Θ. Θᾶπι, 4πᾶπι. ΑΙΘΧαΠογ οἵ ἴῃ 16 ηι- 
μδΐο Ρ. 67, 10 οὐ ἴῃ δοιηπηθῃίασο χοῦ Ρ. 66, 27: ταὐτὰ 
γὰρ ἐνταῦϑαά τε οὐσίαν σημαίνξδι κἀχεῖ. Οποά 5 τϑοιβοηΐ, 
αἷξ, σομοθάθγο δα μ θη 6586 οὗ ἴῃ δϑίθγηϊβ. οἵ ἴῃ βϑηβι  Πι18 

τ θα5. βιιθδίαπεϊδο νἴμη, τί ἔσται τὸ εἶναι χτλ. «2, ααϊά οδύ, 

οὐ Δ φαοα ἀπππὶ (6 τη} {15 ΘΟΙΙ 61 ργδϑα! απ ρτδ6- 
ΕΓ ἤδη ΤΟΡΙῚ τη} Π{π| 4} 6} ν ΘΓ 6 6586 ρΡοπδηῦ., Νδησιῃ Δ]10- 
απ οὐ ἰπ8 6. δὐϊῦ ῬΑΓΓΟΙρδίΙΟἢἾ5, ααὸ αὐαηΐι", νο οἰ α απ. 

Νοῆ τπᾶρὶβ ἴῃ ἀγδα!θιιβ θη 1 θιι5, τῶν φϑαρτῶν δυάδων 
α4, οὔ ἴῃ τη οιηαίϊοῖβ, τῶν πολλῶν μὲν αἰδίων δέ (εἴ. δὰ 6. 

987. 16), ᾿ρβὰ ἀγδαῖβ ποίϊο οὐ βιιβρϑίαδπέια θαάθιη δϑί, ααδμ 
ἰπ ἀγαάο 46 8}}, ἐπέ τ᾽ αὐτῆς αὖ, οὖ 5᾽ Πρ. 15. φαϊθιβαις ἀγᾶ- 
αἰθαβ; ν 6] αὐ 8110 αὐδιπιι ΘΧΘΙηΡ]Ὸ0, ΠΟῊ Π]8 915 ἴῃ ΠΟΙ 115 

Β6Η 5 1 ΠΡ 5. δα θη δϑύ ΠΟΙ ἰδ Πού 860 5.5 618, απ8 1 1ἢ 

Βοιηῖη6 1468}} οἵ β6η510}}. ὕη46 ἀρρᾶγοῦ, Ιάθδδ 51 βιηΐ 58}- 

βίη 6. Θἔϊδη ΤῸ5 ΡΑΤΟ ΟΡ ἢΐθ 5. ἸΠΓΟΥ δα δίδη 188. 6556 τοίθ- 

γϑηἊδ8. 81 ᾿ηΐητ|85, ἢ, 6. 51] σΘῆθΓ αἰνθυβαβ 6586. βίδί πηι, 
Ἰάδα85. δὲ τὸ 8. Ῥδυ ΟΙραηΐθθ, Π181] Πα σοπηπηιηθ. μα) θτιηΐ 
Ηἶδὶ ποιηθη, ὁμώνυμα ἂν εἴη «Θ, φποά ΙΙσεῦ σομο πα! ροβϑι 
6 Ρ]δοῖεῖβ Ρ] αίοη!οἶβ 84 το ὐαίϊ θπθ ΘΟγαμ, 'ρΡ56 ἴδιο Ῥ]αίο 
τη η6. βία, εἴ. δα 6. 9870 10. --- πιης ἴῃ τηοάτη ψουθᾶ 

«2 χαὶ εἰ μὲν ταὐτὸ εἶδος --- 8 ἐπιβλέψας αὐτῶν νἱἀεπίαγ 
ἰΐα ῬΡΌ586 ΘΧρ ΠΟΣΊ, αὐ αὐτί σΟΠ δ γθδηῦ Ομ ΒΌΡΘΙΙΟΓΘ. ἈΙΘῚ- 

Ἰ]Θη α 0 η6. οὐ ἰηβογυνίαηΐ ΘΟΠἤτιμδη4δ6 βθηΐθηίίθ ταὐτὰ γὰρ 
--- τὸ ἕν ἐπὶ πολλῶν, 564 ἀϊΠο,] 6. δᾶμπι 6556. ΘΧρ] οδί! ΟΠ 6 .Ὶ 
Π6Ο ἴδιη ΤΟΡΟΙΪ οΧχ ἰρ515 Αὐβίοίθ 8 ψ υ 15. απ 115 Δα], ΠΟΙ 
μ1 6 ἴαοὶέ. Τίσι μαι 8οῖ0 8η δχίγοιηδ ἤδθο γι! οἰ ηδί]0 χαὶ 

εἰ μὲν --- ἐπιβλέψας αὐτῶν 5οϊιῃροηα 56 ἃ ΒΡ υ!ΟΥΊ 115 

οὔ βϑούβιιη δοορίθηδ, φαδιπηαδιη ἰΐα φαΐ 6 πὶ Π1}}}} σοΟμπίποΐ 

δα, φαδπὶ {Ππ|4- ἀγοατηθηΐιπι, φαοα τρίτου ἀνϑροώπου πο- 
1 Π6 Βαρτγὰ ἴα 990) 17 δβὲ βρη! ποδία. --- «ὃ ἐπί τ᾽ αὐὖὐ- 
τῆς 'ι. 6. ἐπί τ᾽ αὐτῆς τῆς δυάδος, χαρά 5οιϊρβὶ ΡΤ Ἰφοί θη 6 
ψυϊοαία ἐπὶ ταύτης, νἱχ ΘΡ᾿ 6010 σΟΙΠΠΙ ΘΠ ἀδίοη6, 51 σθοίθ θὰ 

νἱἀθηίαν ἀϊβραΐαία 6556, 4πδθ ἄδ τπιηΐϊνοῦϑα Ιοοἱ Το οχ- 
Ροβαὶ. ρα ΑἸοχαπάγαμι ὀχβὶ θδίαν φαΐ δῖ Ρ. 69, 6 ἐπὶ ταύ- 
τῆς, 564 ἀπιπ ἀοἰη6 ἴῃ δχρ]]!οαύίοης Βαϊγοαξ Ρ. 69, 1: ἐπὶ 

τῆς αὐτῆς ἰδέας τῆς αὐτοδυάδος χαὶ τῶν τινῶν δυάδων, πιοὴ 

ἀἰββϑίιη!!]θ νογὸ ν᾽ ἀθαίαν, {Π1Ὸ δἰΐδιη ΑἸ οχδηάγιμι βου ρ51588. ἐπέ 
8" 
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τ᾽ αὐτῆς. Ἰοιδέϊηραϊ δαίΐθπι δάϊθοίο ργοηοιη6 αὐτός ἸάφΑ [65 
765 ἃ 5651 1015 δα 15 οδύ ποίιπῃ, οἵ. Ζ 10. 1040 34. 

991. 8 πάντων δὲ μάλιστα -- 19 τὴν τοιαύτην 
δόξαν. 81 4115 σΟΠΟΘββου 6586. 465. ἴδ] 65. 48}65. ροβαϊ 
ῬΙαίο, φαδουϊθαν. αἱ οομηΐονδηΐ σθθιι8 56:51} 111} 8 51ν6 δαοίου- 
πἰβ (οἴ. 990) 8), φαδτγιμ ἴῃ ὨΠΙΠΘΙῸ 50] δϑύ οὖ πὰ οἵ 80[6]- 

Ιὰ6 (οἴ. ΑἸοχ. Ρ. 70, 16), 5ῖνε Πυχῖβ, απο οὐ ϑοπμουδηΐαν οἵ 
Ἰηογοαΐ. ΜΙΟν θη ϊ οδιιβᾶμι ΠΟῸῚ ΓΟΡΟΙ δΧχ 14618. ΒΡ Γὰ Δ} 

θη Ατ᾽ϑίοίο! 68 7. 98δὺ 3. Ελ φαοῃίδη βοϊ θη δι ἃ] Τοἶτι8 

Γοὶ ἔπη ν θη ἀβΒ6 οι] 6556, απη οἰὰ5. Βα )δίδηξζίδιη ο0- 
ΘΟ ΘΙ5, ΒΒ ΠΕ διιί6 ), ὨΠΠΙΓΠῚ οΧχ ΑΥΙ βίο 15. 56η- 

(Θη 18, 1 6 56 :115 τ θι15. 1ρ518, 4αλγαπι δύ 5 ϑίδης18ἃ : ΘΟΡῺΪ- 

το ᾿ἀθᾶσαμ), αὐ απ αἰ 51 πὴ οἵα 6 βἰηΐ ἃ γοθα8, Ὠ1}}] ρμοίεβέ 
δ ΘΟΟΠΟΒΟΘΠ 811 ΤΟΙ δίμπγαη) σΟηΐουγο, Ἰύδά θη ΠΟίΟΠΘ 
τοῦ ἐνυπάρχειν Αὐἱδέοίο ! 65. υὐϊύαγ, αὖ πα δϑϑϑηίίαθ 4αϊ  δπὶ 
οδαβδι ἃ) 166]5 ΤΘΡΟΙΪ ρόβ86. ἀοιηοηβίγοί, εἴ, Ζ 8. 1θ88ὁ 28, 
Βιρροβιία ἰδοῖίο δὰ 46. οδιιβὶ8 ἀοοίγηα. Οτδ6. δηΐμὶ δὰ 68- 
ΒΘ ῃ {181} ΔΙ]ΟΙα1|5 ΓΟ οΟηΐογαηΐ, δὰ ν6] τηδίοσϊαθ γ6] [Ομ 6 

δία ἃἂ0 νὶ Βα οηῦ; αἰχαϊ αἰγάαιιθ, οὐ πηδίογια οὐ [θυ πᾶ, 

ἰποϑύ σϑρὺβ ᾿ρ515;: ΘΙΟῸ 1΄θαθ Η}}} Ροββαηΐ δ Θββθη 81 
ΤΟΓ ΘΟΏΪΟΙΓΟ, μὴ ἐγυπάρχοντα γε τοῖς μετέχουσιν «14. 
Οιιο 81 α|5. Θἃ5 1Π6556 βίδα θυ ΓΘ 15 ρΓ Οἱ ρΡδηθ 5, δα ἀθιὴ 

ἴῃ τηθάτη ΓΟ θιι5, τ (8165 51η0 αι} 65. β1ηΐ, σδιι58 6 6588 ρΡοίαο- 
τηὔ, ααθιμδαιηοάαμῃι ΘΟ]ΟΥ Δ|}0115. δαμηἸδέιι8 ΘΟΥΡΡΟΙῚ οδαβα δϑύ 
αὖ πος 56 αἱριιῃ, οὕτω --- αἴτια δόξειεν εἶναι ὡς τὸ λευχὸν 
μεμιγμένον τῷ λευκῷ 56. αἴτιόν ἐστι. (])αίίναμι τῷ λευκῷ 

ΒΙΞΡΘΏβι. 6886. ἃ) αἴτιον εὖ μεμιγμένον Δ] 80] πξὸ ροβίδαιῃ 

6586 ΟἸ]5850 ΟὈ]Θείο, τοοία ρουβροχιῦ ΑἸθχαηάον ν. 71, 20; σα 
Ῥαγίοιρῖο μεμειγμένον ἀαύναμι τῷ λευχῷ ἴαἰβο οοηπῃχονιηΐ 

Ἠδηρβῦ. οὐ ϑοθνν 69}. ἴῃ Ἰη εΡρι οἰαομ. νουηδοιϊα.) Νοο 4ε- 
[πθυαης 411 Οἰπβηη οἱ ΤΑΙ Ομ θιὴ ἴῃ ΧΡ! ]ο ἃ ΤΘυιμ. ΠδίΓῶ 

ἸηἸγοηΐ, ψἰ τ! ΑἸΠΧΔΡΌΓΑΒ, “παι ΔἸ 15{15. ΘᾺ 1] 6 Γ6Ὶ ΟἸΏΏ 1 

ΤΟΓΕΠ 5611} 115. ΡῸΓ΄ αηΪὰ5. Δἰίουῖαδν 6 αἰ ἀλη δι τοὶ Ὠδέμ.- 

ΤΠ σΟηϑΕἐαΐαμι 6556. νοΪα, ἴῃ 400 γο[αίαηο Αὐὶ βίοι! 68 
νοιβαίαν 8. 9806 33 544. Ρἢγ 8.1 4, νοὶ ᾿πάοχιβ, τῶν 11λά- 
τωνὸς γνωρίμων ΑἸοχ. ρΡ. 72, 4, «πὶ 1465. Δάιηϊβοῦ! τοθτι5 
56 5101 5. 564. Πᾶ5. ΤΠ ΟΠ 65. τ [Δ 6} 85. δ Θνϑ  ἐθη τ 
(εὐκίνητος «106}) οἰῃϊδιύ τ ίθ! τὸ Ασϊβέοίο!οβ, πο Οἰμἰβὶς 16: 

ἐπί ποι ΑἸΘχαη ον δα ἢ. 1., ΔΒ] 1ῖο, τὸ νι ἀοίαν ρ. 78, ΕἸ, 

Αἰΐογο Ατιβίοίθ!β 46 [4615 ΠΡ το. 
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9914 19 ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἐκ -- "1 εἰκών. Οποᾷ ρτὶ- 
τη νου 5. Ρτοροπίξ ἀγθαπιθηΐαμη) ἀλλὰ μὴν --- λέγεσθαι, 1ά 
ΨΘΡΡΙΒ. 1Π8 915. ΠΔ ΠῚ 6 ἃ ΒΌΡΘΙΙΟΓΘ αἸΠ|ὸγὲ; αηΐθα θη ἰά685 

ΠΟ 6586 Οδιιβᾶβ. δαρ! οαϊξ ΓΟΓαΠῚ 5651} ΠΠπππη, ἰᾶπη ΤῸ85. 56Π81- 

Ὀ1Π65 ποη Ρο886 ἠϊοϊξ δχ ἰάἀοἷβ γϑροίϊ χατ᾽ οὐδένα τρόπον τῶν 
εἰωϑότων λέγεσϑαι. Οὐἰθὰβ. «αϊάθπι σουθὶβ ΑἸΘχδπάοσ ἀἰι- 
Ὀὴαξ αὐγαμη νατῖαβ “Ἰδέ 510 ὉΠ ΘΑ ΟΠ 65. ἰοτιπαϊας ἔχ τινος, οἵ. 

4 24. « 2. 9944 22, δῃ νᾶιῖὰβ θ᾽ αἰοῃ!οουτπὶ βαηίθηΐξαβ, (α]- 

θι15 οχ [4615 Τ65 56 ῃ5101165 Γορθίογο ρΡΌ556 5101 νἱβὶ βηΐ, 564 
αποηΐδιη ΡΙαίο νοσαθαϊα αϊάθιη, απ 85. τἀθαγαπι οαπῃ Τα- 
115 56 η 5111} 5. ποοδβϑιἐπἀϊποιη ἀδποίατοί, νατίανιε (ΡΒ δθαν. 

Ρ- 100 4: εἴτε παρουσία εἴτε χοινωνία κτλ.), αἃ δυΐσιη γὰ- 
(ἰοη6 εορ᾽ίαηα οββθέ πῸῚ αἰβέϊηχις Βα. Ππι5, οἵ. δὰ 6. 957) 

13, Ατἰβίοίοθϑ ϑόγο, τὸ δϑέ ἴῃ αἸβ ηϑιθη 0. ΠΡ η5, ΒΔ Ρ 5 

Βαϊα5 Γουτηθ] 6. πβΠ ΟἸΓΟΒΟΡΙρβιῦ δὲ αἰ νιβιέ: ἀπ ῖππὶ Ὑἱχ 
οδὲ 4υΐη ᾿ᾶβ 5885. ἀἰβεϊποίίο 65. Ατὶβέοίο οβ ἀϊοδέ τοὺς εἰω- 
ϑότας λέγεσϑαι τρόπους. --- Οποά δπίειῃ 4685 ΘΧΘΙΠΡ]ΔΓΙἃ 

6588. ἀϊσπηξ, 4πογ 86 51}}1ΠΠ{πᾶ|]|ΠΠ 6 πὰ γ65 οἰποίαα βηΐ, 6868 
γ6γ0, ἱπασῖξ, βαπξ παρᾶς οἵ πηϑίδρθοτδα ροδίϊοδθ, απᾶ8. ἴῃ 

ἀοπηϊοπάο οἱ ἀϊβραίαπο το! !οοϑα 6556. να πάδθ 8606. π|0- 
ποδί, οἵ. Αηδ]. ροϑβίέ. Π| 13. 970 37. Τορ. ΙΝ 3. 123« 33. ΥἹ 2. 
139) 832. Μείεοτν. 1 3. 374 26. Οροτίοθας δηϊπὶ Ῥ] θη] 695, 
51 παρδηά! οὐἰπιοη. σ}]]επὲ ονϊξαγο,. οβέθεπάογο ααἱά Δ Π 461] 

αβϑϑί, απαθά δά θχϑιηρίαγ ᾿ἀθδγιιπὶ ΤῸ 5. 5 ποτ] 8. ΟΠ ΟΙΙΠδΓού 

(ᾳφποά τὸν ποιητὴν χαὶ πατέρα: τοῦδε τοῦ. παντός ῬΙαίο ἀἱϊ- 

οἷδ ἴῃ [ἀν σδη 40 τη ο 4685 τ βροχίββα ΤΊ, 28 ο, γε] Ποὴ 

τη θη πὶ Ατὐϊβίοίθ! οβ, σοὶ αὐ [αθ α] αστπι σΟπ ἢ 15 ̓ Πψ Ο] αὔαμη 

ῃθη οὐγαηάιιη ραΐίαν!ε): πᾶτῃ [ἰοῦ Πδ5. 511η1165. 6586 σΟη068- 
θυ η5 ἰἀεἷ5, ᾿π46 ποπάϊμπη οἰβοίξιν, αὖ αὰ δαλιπ Ἔχ ΠΊρΡ ΔΓ 
σοη ον πἸδίαϑ 6556 ορουίοαί. ἘΪΘγὶ 6 ἢ πὲ ροίοβί (ργορίεν μὰῃο 

τα οἰ πη ἀϊ πόχαμ τοϊθοΐα ἰθούοηθ οοα. “ὁ ἐνδέχεταί τὲ 50Γ1- 
Ρ5ὶ οὔπὶ οοάϊοῖθιιβ ρτορα οἰμηΐθιβ. οὐ ΑἸοχάπάτο ἐνδέχεται 

γάρ), τἰ 5ἴιη1}65. βίης ἀπδο τθ5, "σοῦ ποὴ σοηϊογμπιδίαθ δἰ θὰ 

δὰ δἰέθγῖ5. Θχθιηρ αγ, ποάπο απ! ἀασάαμι ἀνέ, 51 δἰ θγατη θᾶ- 

ΓΙ ΔΘίουΠΔΠῚ 6556 Ροβιουίβ. --- [δι ροβὲ ““ωχράτης ἀΐδιος 

«21 φυποίο τπᾶχίμο ἀϊβιϊποιιθπάπιη εβὲ (οἵ, ΟΡ5. δὰ Νοί. 

ν. 78), ἴα πονὰ ροβέ βδθοὸ σϑῦθὰ ᾿πϑεϊξαϊταν υραπηθηΐδίϊο ; 
δηΐθα δηΐμ ᾿ρβᾶμπι Θχοιηρ υῖβ ΠΟίΟ ποθὴ ἃ ΒΡ] λοηἰοἶβ Δα ΒΡ ]- 
(πὶ ἱπηρυρμανἱξ, ἴδτι 81 θὰ ροπαίαγ, ααυϊὰ ἱπάθ Θοπβθαπδίαγ 

οοηίγα βϑηϊθμίϊαμι Ρ]αἰοπϊοογαιῃ Ἔχρ] οί. Οὐαπι δηΐπὶ ὉΗΪ- 
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ψουβαΐθβ. ΠΟίΪΟΠ65 ῬΙῸ δχθρ] τ θιι58 μα θ 6Π 486 5ἰηξ Τϑρυ τη 51Π- 
ΘΘΪΔΡΙμ), ατιὰ 6 115. Βα θ᾽ Θοΐαθ βαηΐ, ΘΟΠΒΘ 68. ουϊί, αἴ οὐ Τ68 

5651} }165, αὖ Ῥ] στ θ5. οαθάθμ βιμηΐ ππη]ν Ογβ 1118. ΠΟΙ ΟὨ5 
Βαβθιοοίδθ, 1ΐὰ ρἰαγα παθθδηῦ Θχθιηρ γᾶ, οὐ ᾿ρβᾶθ ᾿ῃΈΘΓ 56 
Ιάθαθ ργορίον. Ἰἰορίοαμι, 4186 115. Ἰηίογοθαϊξ, γί! οηθι. Δ]}1ἃ 6 
ἜΧΟΙ γι, ἃἰΐὰθ πηδοίηθπι ΘΟ. ΟὈ ΓΘ ης νοὶ] θδϑάθιῃ 

αὐγαι 16. Πδίαγα μη ἢ θδηΐ, ---ο 48] ὡς γένος εἰδῶν. Ῥτγδο- 
βέδ ΠΕ ΟΥΘ 6556 ᾿ἰθοϊίίομθ ἴῃ τὸ Π ὅδ. 1079) 84: τῶν ὡς 

γένους εἰδῶν ἀοιηοηδίγαν! ΟὈ5. Ρ. 79, 564 ἰῇ δοπβοηβι [ἰ- 
του πι τ δ 5 ρίοταιη, απ ΑΙΟΧδη 6. ᾳαδιη Πα αου [6- 

ΟἴΠΟ ΘΗ ΟΧ οἰτιβ ΘΟ ΙΒ ΠΠ ΘηΓΑΓΙΟ. ΟΠ ΡΟβδιύ οοσίο οο] Πρὶ, πο- 
[ὰ] ἃ νυἱοαία τθοθάθγοθ. 1)6 ἰογιαία εἴδη γένους οἵ. ΟΠ. 
1. 1. εὐ δ 1 7. 10570.7. 

991}} ἔτι δόξειεν ἂν ἀδύνατον εἶναι -- 8 εἶεν. 
Τάδιη ἀγρυπηθηίαμ Ὀγανὶτ8 ἀπέθα βιρ Ἰ Ποανὶ «18: οὐδὲ γὰρ οὐ- 
σία ἐχεῖνα τούτων" ἐν τούτοις γὰρ ἄν ἦν. οἵ. Ζ 6. 10314 31. 
14. 1039) 35. Αη. ροβί. 1 24. 85) 18. 

99108 ἐν δὲ τῷ Φαίδωνι -- 9 ῥηθέντα νῦν. Ἐπῃ- 
ἄδ ῬΒαθάοηϊβ Ρ]αίοηϊοὶ ἸΙοοῖμη, {πθῃ ἰἶο τοβριοϊί, Ρ. 100 ἃ: 
ὅτι τῷ καλῷ πάντα τὰ χαλὰ γίγνεται καλά χτλ., δοάδπηι τη040 
Ἔχουί οἵ τοίαίαι 46 βιδη. οὐ δου. ἢ 9. 3535}9 --24. Ε ἃ" 
1Ι4615. φαϊάθημ ΠΟῚ ΡΟ856 ΓΘΡΘΙΪ οαιιβ8π), οἰπ’ φαϊ απ ἢδξ να] 
πιαΐούαν, Βα ρτὰ τηοπαϊ 7. θδ8ὺ 3. 9. 992) 7. ΕἾΘΕΙ γψογῸ δἐϊδτη 
τ]ὰ ἢα}10 Δα 10 ἸἀΘαγαπὴ Δ Χ 10. ΔΡΡΆΓΟΓΟ ὃχ ΤΘΌα5 ἃΓ- 
{{ΠποἸ 0515, χαδγαια πα} 185 ροπαηΐ Ρ]αίοῃίοὶ ᾿ἀθᾶ5; πᾶ ἸΘΊ Γι 
81. ροββίῃηξ Πϑιὶ 81πὴ6 1618, ΠΟ 6588. ΟἿ δα 168 Πδίμνα 68 
ΘΘΠογαηἠδ5. Ἰἀδασιπη Τοααγδηΐ δαχι . --- πο παίμγα- 
Ππὰπ 0 40. ΤΟΓμ]. ΠῸΠ ΑΙ ΠοΙοβάση ἰάθαβ ἃ Ὀ]αίοπο ρο- 
βι[δ8 Ατιβίοί!οβ οὐ Βοὺ ἰοθοὸ οοπίθηαις οὐ αἰβογίιιβ Ζ 8, 
1070α 18: διὸ δὴ οὐ χαχῶς ὁ Πλάτων ἔφη ὅτι εἴδη ἐστὶν 
ὁπόσα φύσει, δΥτΟΥΪ5. δα σοδγραϊ Ζ6]16ν Ρ]αί. δία. ρ». 262, 

τη δ] 6ϑίο οηΐπὶ Ρ]αίοηθπι ἄἀθ στρ. Χ 90} 56||6 πηθηβᾶθ 
ΙΓ. ΤΘΡΌΙῚ ΡΘΙ ἃιέθη οοη[θοίδτγιι βέδέιουα 146885. ϑ64 
σοῦ ΠΟ ἱπαιιχουῖη}) ἴῃ δηπηππι Αὐίβίο δ πάθη, αὶ νοὶ 

Δἰτοσαπι ΡΒ] ΟΒΟρμοσμ νοὶ ἰρβίιβ Ρ]ίοηἷβ μ᾽ δοϊία θηδυγδί, 
Ρογ ηδοῖξον ἀοἴθηάογο, νϑυῖμι ΖΘ! Ιου. 6 πϊνοῦβα ἢδο γο π- 
αἰοία μη. ΔΘ ΠΟΡΟΓῈ. ῬΙΌΒ μα, ἰδιμθὴ ἤθῸ. ααϊάθμι ἰθ00 Πϊπῃ 
Τροία νἱλαργανουῖ Ασϊβίοίοϊ οι. ἀπθῖέο. δίθηβαο ομΐμ οἵ 56]- 
ἰὰθ. ποὴ νἱάθίαιν ᾿46ὰ5 βρόμον Ρ]αΐο, 564 |Ὸ ἰοοο, δά ναΐ- 
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ΘΈΤΟ ἰπ 6} } δοίσμι ἡιᾶπι πιαχίπηο δαδρίαίο ( εἴ. Χ 5970), Βᾶοὸ 
ὀχϑίηρ!α ἐαπέαμιηοάο δά βίθεγα δα {ΠΠπ᾿|8ὲγαπ ἃ ἀϊνοῦβα ἰπηἰξα- 
(ἰομἷβ σθηθγα. [1ἐὰ οογία οοιηραγαία οϑῦ ππίνθυβα ἰδία Β]αίο- 
Ηἷβ ἀἰβραξαίίο, αὐ πάρ 46 Ἰἀθαγαπὶ παύπγα οὐ διῃ θέα σΟη Γὰ 

ἀϊδογίαπι Ατίβίοί β ἐθβέμπηοηϊαϊα 60] ΠΠ9Ὶ αα!ϊἀᾳαδιη υἱχ [ἰοθαί, 
9910}9 ἔτι εἴπερ εἰσὶν --- 21 διὰ ταῦτα ἀρεϑμός. 

Ῥογίγδοἰαία Ἰἀθασιι ἀΟοίγ ἃ ̓ ρ8ἃ ΡῈΓ 86, ἴᾶπὶ ἰγαηβιύ Αὐὶβίο- 
ἐεϊο5. δὰ δχδιηϊηδηάοβ οὐ ἱπαϊοδη 085. Πα ΘΓΟ5 ἰάθα] 68. Δὸ 
ΡΥ. ἀα οι ἀαδοῦίξ, 81 ἰΙ4θ886 δ ὨϊπμθΓῸ5. Γαίθγδηίαγ, αὶ 
δοχίαμ. ἡδέπνδηι σΟὨ πα ηΐ οὐ Θχρυϊπιδηΐ, εἴπερ εἰσὶν ἀριϑμοὶ 

τὰ εἴδη (εἴ. Ζ6|1ὁν ῬΙδΐ. ϑέαά. ν. 2380 544. ποί.), φαθιηοάο 
ἴ5ὲ1 Ὡπ τὶ ΡΓῸ Οδιι515 ροβϑίηΐ ΠᾶθΘΓΙ ΓΘΓαμ 5651 ]1π||. ΝΙ- 
τηΐγιιὴ ἀπρίοχ ροίοβέ οἰὰβ μΘοοββι μα Ἰηΐ8, 48 6. ὨθΠΠ6ΓῸ8 ἰ468- 
[65 ᾿ῃΐθγ δὲ ΧΤ65 56 }5101}65 Ἰηξογοοαϊί, ναί οοϑ αν; ἃὰέ ἰρβ8ᾶθ8 
Γ65 56 ῃ51}}}165 ῬΓῸ παιηογὶ8. πα θθηΐαν, δίαπ αὖ ΠῚ ὨΠΠΙΘΥῚ βἰηΐ 

οαιιβὰ τϑρϑέϊξι. οχ ρϑυῖθιι5. οὐ βάθη 1468} 8. Πιπ 6 8, διιΐ 
Γ65 56} 51}}}65 δχ σϑίίομο αυδάδηη. πη Θγόσαπ (λόγος ἀριϑ- 
μῶν, “ζαϊιοηυον ιν νεὲ 5.) ἀοἰϊη!α 6. 6586. βίαϊαπηΐαγ. ΠΙὰα 51 

Ρἰαςού Ρ]δέοῃῖοῖβ, 4φαϊ ἐδηάθιη οααβᾶθ ΠΌΣΟΙ ΡΆΓΘΒ. ΡΑΤΙθτι5 
ΘΙ ΘΥἶ8 Ροίθυπηῦ ργΆθ θεν, [ἰοὺ δ ίουὶ δοίθγηι βιηΐ, δἰτογὶ 
ϑϑηδγθηξιγ δὲ ἱπίοθγοδηί. 51. ΠοΟ νοΪαθγαηΐί, ἀπο ᾳαΐη 8ρ6- 
οἰανουὶπέ υἱχ οεβῦ ἀαθίαμ, εἶ. Αἰοχ. Ρ. 80, 7, ρᾶυίον δὸ στ θα8 

56 Η 51 1105, απ δΧχ Τα 0 η6 Πα ΘΓ αη ἀοἰἸηἰα 6 5ηΐ, 580- 
6556 βαθείαι φαϊάάδμι οροτίεί, ἰέα οὐδ ᾿ἀθα 65. ΠΌΠΊΘΓΟΒ, 

4αθταμπι δὰ δχθιηρίθμι ᾿δ8 Τ685 εἰποίαθ βἰπῦ, στδίϊομθβ. ροίϊιιβ 
ΠΌΙΠΘΓΟΤΙΙΠῚ 6588 οὐ ὑποκείμενόν τι ΆθΘΓΘ, ἃ6 ΠΟη 5ἰμηρ]1οἱ- 

ἐδ δὲ δρξοϊιιέθ ΠιιμθγῸ8 6588 δρρᾶγοί. --- δϑθο ἴογτε νἱάδθ- 
ἴα τας θεϊηδίϊο Ατιβέοίθ ἰβ ο5886; δχίγοιηδ δαίθιῃ υοῦθὰ ὁ18 

ἀλλῶν τινῶν ---- αὐτοάνϑρωπος παιϊῃ ᾿ΐὰ 0 Ατϊβίοίε! 6 βοιῖ- 

Ρία 5ἰηΐ, αὐ να]οὸ ΘχΒ] Θηΐαγ, ΠΟ ἃτιβῖπι ἐοηέξθπάονο. ἀἰο- 

χη ᾿Θοῦ ΟΠ ῖη, 48: ΡΟ5α1 ἴῃ νὰν. ἰθοί., 5641 ΠΟ] αὶ, 4υο- 

πἴδπι ἡ ἰδέα ἀριϑιμός, «αΐθιιβ γ θυ 15. βρὩΠ σαὶ να] ΠαχηΘγιμμ) 
1Ιἀδα θη βῖνα ἰἀθᾶπη 486 510 ΠΌΒΊΘΙ 5, 460. ἄπγο οϑὲ ἀϊοΐαμι, 

αὖ 51π6 δουαιη σουίθ Θχ θη ρ]οσαμπ ἀποίουἐαξο π΄ ἰοχίμμ τϑοὶ- 

Ρἰθηάαμι μη 5ἰ6; οἰθπμα! ργαθίογθα ᾿ζογαίαμη νουθμ ἔσται. 
ϑοά ποὸ νυἱραία Ἰδοῦ, ἀπ Γϑίϊπα, ΡΓΟΓΒα5. 6 γὰ οϑί ἃ αἹΓ- 
Πιοα ἐξ θιι5 ; οὐθηΐμπη Ρουθ ααϊ δ πὶ ργῸ σου ῖ5 ἡ ἰδέα ἀριὥ- 
μός 18. ἴαγα δχβρθείεβ Αὐιβίοίοθμι βου ρβίββθ: ἡ ἰδέα λό- 

γος ἐν ἀριϑμοῖς. Μιάοίαν. φαϊάεπι ΟὈἰΐογ. ἰοροητ ἰῃίογάιηι 
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Ασϊβίοίο 8. ποιμὸη ἀριϑμός τπϑιγρᾶτο ρτὸ λόγος ἐν ἀριϑμοῖς, 
ΜΝ δ. 1092) 18. 6. 1092») 27; 564 11 Ιρ51 100] δουῦῖιιβ αἰὐθηάθη- 
ἰθπὶ ἀοοοηΐ, ἀἰβύηρι ἰηον ἀριϑμός εὐ λόγος ἐν ἀριϑμοῖς. 

Οιἱιοάϑι ᾿πέθγάπηι Πᾶθο ᾿ηΐον 8586 ρογημξοηίαιν, μος οογέθ ’θοῸ 
1 51η6 ΘΟ] Π σΘη α6. ΟΥΠηἶ 6. ΠΟΥ ΠῸῺ Ροΐογαΐ, “ποηϊδι [ἢ 
ἰδ Πρ ΘΠ 415. ΠΪ5. ἸΠΈΟΓ 56. ΠΟΙΙΘΉ θι15. ΟΠ ἶ8β ΘΟΠΕ ἔα ΔΓΡῚ- 

᾿ηΘηΐδ 6] νἱβ. Τ)οῖηά6, βία! ἀθιη νοο. ἀριϑμός δηίθα ΠΡ ΘΓ 5 
οδύ ἀϑαρραίαμ), Ροβίθα ὁ 20 ἴῃ σν θυ} }]8 χαὶ οὐχ ἀριϑμός ἃοοτα 
οαΓοὰ5. δάνουθιο ἁπλῶς. οἵ. ΟΡ 5. ρ. 28 54. 

991 21 ἔτι ἐκ πολλῶν --- 992410 ἀδύνατον. Ἐχ- 
Ρομαηΐαῦ ἃ φαού ἀδίησορβ αἸΠΠἸου] αΐθ5, οχ αα]} 5. Θᾶπη ἃρ- 
Ρᾶγοαΐ 6556 1Ἰἀθᾶγιι οἵ Ὠιπη ΓΟ τ αἰν ογβιίαίοιη, αὖ 4686 δά 
ΠΌΙΠΘΓΟΓΕΠΙ ΠδἐΙΓΆ ΠῚ ΤΓΟΙοστὶ πθαποδηΐ. ΑΟ ρυμπη αυ]Δ6ιὴ 
ΠΕ ΘΙῚ Ρ]ΌΓΘΒ. ΠΟΠΒΕΙΙΠΊΔΠ6Ὁ ἴῃ τηππ ΠΕ ΘΙ τη ΟΟΔΙ Θβομηΐ, 
ΠΟῺ ᾿ΐοιη Ρ]υγ65 ἰ4θδθ. Οποάβι μᾶης ον αίατὶ Πα] αΐδιη 
ΠΟ ἰρ805 ΠΕΙΠΘΓΟΒ ΟἸΧΟΥΙη [ἢ ὈΠΙῚΠῚῚ ΠΕΠΊΘΙ ΠῚ] ΘΟΔΙΘΒΟΘΓΘ, 
864 688, 6Χ 4ΕΙθ 15 ΒΙΠΘῚΠ πιμηθγὶ οοηδίθηΐ, αηϊαΐθ5, ἐκ τῶν 
ἐναρίϑμων 22, ἴῃ αἰΐαιη. ᾿ποϊἀσηῦ Π6 6 ̓] ΠΟτ μὴ ἀαθΙ αίο- 

ΘΠ, ἀπο 0 640 [θα] απ ΠΟΥ ΌΤΙ τιηϊξαΐίθ5. ἸΠΓῸΓ 86. Πὰ- 

Ὀθδηΐ; “πὰ85. βῖνθ βίδίαθιηξ οἰ αβ 6 η} ΘΟ ΠΟΙΒ. ἃ0 Ὠδίαγα 6. 6586, 

ὁμοειδεῖς, συμβλητάς, ἀδιαφόρους, 5ῖνα αἰδδίπη!} 65. ἸΠΓΘΡ 86, 
ΟΠ πια]ίαιη ρτοποίαηί. Οποα δαίθ ἀϊοῖε ὁ 24: μὴ ὁμοει- 
δεῖς, μήτε αἱ αὐταὶ ἀλλήλαις, μήτε αἱ ἄλλαι πᾶσαι πάσαις, 

ἀπρ! Ιοοαι νυ] δία. 5Ι ΡΠ ΠἸΟΆΓΘ. τδί ΟΠ 6 η], “ἃ ΠΕΠΙΘΙΌΤΙ ΠῊΪ- 
ἰαΐο5. Ἰῃΐ61 856. αΠἴευγο βίαϊαδηΐίαν; δἰθηϊη δα απ86 1ῃ 60- 

ἄθμι ϑαηΐ ΠΙΙΠΊΘΓΟῸ πηϊζαΐθ5. αἰ {6γγα ΓΟ 56. αἸοαπέιν (πὲ αἕὲ 

αὐταί Ἰάδιη κἰρη ηοοῦ δία αἱ ἐν τῷ αὐτῷ ἀριϑμῷ), δυΐ 
4πᾶ6 ἢ} 8|10 δυπὴδ ΠΠΙΘΙῸ ἀἰνουβᾶθ 6856. ἃ) 115, οχ 4Ὲ|}0115 

Δ]1ὰ8 εοηβίαί. Ηδοο σοτίθ Θχρ] δ ]0. πΘοοββασα ν᾽ δ !Γα 60 ῃ- 
[οὐ μη 5. 1] 6. 1080α 23, 7. 1081) 85. Ῥεοτγβίυηρὶς ἀδιη46 
685. πι0 60 ἀἰΠουΠ αΐοθ5, απιᾶ 6 ΟΡ ΟΥ Πα αἰν ΟυβΆ. 6586 πηἶξα- 

ἴ} Πδίμπγδη βία πθηθτι5. (πδηὶ Θηΐμ), αἰΐ, ΑἸ το πεϊδιη Γ6- 

ῬΘυθηῦ [ἢ 60 ΤΟΙ ΦΌΠΟΓΟ, ποα, αι! ἃ}0 ΟἸΏῺΙ ἰδού 6 

Θχθπηρύτ 510 οἵ ἰηΐθρτιι, ἀπαϑεῖς (οἵ. 1 8. 1083. 9: οὐ- 
δὲν γὰρ αὐταῖς οἷόν τε ὑπάρχειν πάϑος), πὸ αἰ Ραμ 
«α!άθιη 81} ρμοίοβί δαιη! 6.6. --- ΠΤ) οἰη6 5ὶ «πὶ αἰ ββίπη! } 65 
ΠΌΠΟΙ ΌΤΙ τηἰζαΐθ5 ΡΟπηΐ, ΦΙΘΏΪΔ πππὶν ΟΓ8ἃ ἃΓ5. τηδίθ6- 
Ἰηδίϊοα 40 60 ρΡιῸ ΠΟ ἰβοῖα. ΡΥ ΠΟΙΡΙῸ αὖ Ρᾶγ 65. ἰηΐοι" 56. 5ἰηΐ 

ΛΠ ΡΟ πὴ πηϊξαΐοβ, ἀπ πῃ ΓΟ ἢ Θ΄ 6 ππ8. Ὀγδοίον Ἰἀθὰ- 
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165 βἰαίπαπε οροτίθῦ, ἴῃ απ0 δὲ δυῃπιοίϊσα εὖ σο]αιιαο ἢ15- 
εἰρ! μα. τηδιβοιπδέϊσαθ (τὰ μεταξὺ λεγόμενα 29, εἴ. 6. 957) 

15.) νοιβοηίασ. ϑεά φαομοᾶο οὐ απ] ι15 6 ῬΓΙΠΟΙΡΙ5. σοπο- 
γαΐίδθ ραϊθηίονγ ἰβίαδθ Γ685 τηδίμοϑὶ βιι θοίδθ, γ8 ] 41] ἀἸοΔ ΗΓ 
μ]θ αἶα 6556 ᾿πέίου ΤῸ 5 56 η510} 1165, τῶν δεῦρο, οἱ Ἰάφ685, αὐτῶν, 

ἀμῇ 6 115. Ἔγις ἀἴσογο. (Οποά ἴῃ τοχία 29 πο ἁπλῶς οὐπὶ 
ΒΟΚΚοτο ἄράϊ, βοᾷ ἃ πῶς, πο πργοσιιη 6 ἀοβοαίαμη δϑί οἱ 

ΡῸΓ βϑηΐθηΐξίδθ γί! θη ΠΟΘ ββανίππι ν] ἀΟ ΙΓ ; αὐ] 6ϑ8ὲ ΘΠ], 

παρά τὸ8. πιο Πομδί!οὰ5. δ᾽ π Ρ 11 Οἱ 6 Υ, ἁπλῶς, τηυράϊᾶ5 Ρ]αίο 

Ροβιιίῖββα ἀϊοαίαγ ἢ ἘΠῚ ἃ ρϑνίοαϊα ἢ, ἢ ἐκ τίνων κτλ., 4υτιπι 

οΥάϊῚ 50] ϑαὲ δ]έογαμη απδ βίο ἢ]8. θ᾽] ρδγε τα 6. ἡηθιη στη, ΠΟΟ 
χαϊάοηι Ιθοο νἱχ αἰχϑγίβ, 4α8 }6 516 ΠΠπώ4 Ῥυῖτι5 τη θη τιπι, φαοά 
Βαϊο Δἰξουὶ δρίθ ρυδθροποπάμμ ρμαΐθ8. Ῥγδθίογθα [αἰατιιπη 

ἔσται τεοϊρίοηπιη. δὲ δυο απ τά δηία νοῦ. μεταξύ ομΐῦ- 
ἰοπάτη 6556 ἀοοιὶ ἴῃ ΟΡ58. Ρ. 65 54.) --- Ταμ 4115. πηρ]}- 
οαηέαν Αἰ Ποι τε! 5 Ρ]αιοηϊοῖ, φαοα ἀγδάδιη πη] δι ΡΤῸ 
μἸδέογ α!  ΠαΠΙΘΓΟΥ ΠῚ ΡτΙΠοΙρίο ροπαηΐ. ἰβέα δηΐηι ἀγὰβ 4πο- 
ἢΐδιι 6χ ἄπαθιι5 σομροηϊαγ παηϊξαί)ι1ι5, οὐ ἀγὰβ ᾿ρ88 ὈΓΪΠΟΙΡΗ 
Ιοθο Ῥοῃϊέαγ, ΠΟη δὰ πηϊαίθβ, ΘΟ Πα 68 ΟΡ, 51 Βα 8 Ρρ50- 

ταση τδίϊοῃὶ σομβίαγα νοϊπθυϊηΐ, αὖ Δ]18 1: Θα{π6 ΡΤ ΊΌΓΘπΙ ἐγα- 

ἄδπη ρυΪΠοϊρίαϊη. 6556. Βᾶτγαπι πΙἰαίπηι βίδίπδηξς αἀπᾶ πη ΤΑΕ1Ο- 

Πθῖη [αοῖ 6. ἃρραγοῦ ἴῃ ᾿πΠπϊΐανη ΡΟ5856. δχίθηαι. Εῤ ᾿ηἀοῇηι- 
ἅτ «αϊάοιη ἀγαάοθιῃ βἰθη  σατὶ απιῃ αἰοἰέ ἐν τῇ δυάδι ὑ31, 
ΠΟ Πυμ Γαι θ᾽ Παυίαμη, ἰπ46 οορποϑβοϊίαν αα0 4 ΡΓΙΠΟΙρ ΠΗ, 

πη 46. οἰὰ8 πηϊίαίοβ τορϑῦ οροτίοαΐϊ, τ ΟΥ̓ 6 ἢ ααδπάδηι ἀγὰ- 
ἄθιη 6586. αἸοἱτ, ὨΙ ΙΓ. ῬΎΪΟΓΘῚ 080. ΡΓΙΠΕΙρῖο. ΔΙ ΔηΙ[δϑίο 
ααύθιη ᾿ηϊ ασίαιη Ῥ]αίοηϊ Ἰηἴογέ Αὐὶβίοίθ!οβ, απο τηδέβθιηδίῖ- 
οἂ ἀπ }1{α{}8 ΠΟίΙΟ ΘΗ Δα Ποὺ δα ογοπάιϊῃ πα! οἴ ἀ6 
οὰ ἀἄγαάο, «πὰ ὩΪ}}} ΔΙ πἰδὶ δαροη αὶ ἀπ! ππδ μα ίιι6 ρο- 
τοηδδιη Ῥ]αίο β᾽σ η ἤοαγο σνοἱαϊξ, οἵ. δὰ 6. 9587) 20, 25. --- 

1)εῖηἊς (9924 1) «ασπηη 1615. 5᾽ῃ 9115 πη 8. πδίπγαθ ἐγ τιὰ- 
(ὰ, απδουίαν αποιηθ 0 δδάθμι τηϊΐζὰ8. ΟΡ ΠΔΕαΡ 1 ΠΠΠΠΊΘΓΙ5, 

ΘΟΠΙΡΟΒΙ5. ΠΙΠΉΪ ΓΙ οχ Ἐπἰ(δί 15. ΡΠ] ΌΡΙθιι5. ΠΒη406. ΠΕΘΡ 86 

ἀΐνευβιβ. οἵ. 1 ὃ. 1044. 2. ---9. -- Ἰ)οηΐᾳιο 81 ἀΐνθυβαβ 6888 
γο οθαπί, ὁχ αϊθτι5. πιο ῦὶ 1468 |685 δχβιβίογοηΐί, πηϊζαΐθε; ΠΟη 

᾿ρβϑν απ δαΐθμη, 486 ἐδιη 181} ὈΠΪν ΘΓΒ8 115 ΠΟΙΟ ἃ ΟΠΠΠ6Β 

τοίογίαν, βεὰ 1185 αἰ θγθηταβ ργῸ ῥΥΪΠΟΙρ115. ρΡόπθγ ἄθθ6- 

θδηί. Τιοχυιμέαν δαΐθιη Ῥ]αίοπὶοὶ 46. αμϊξαίο, απᾶδί τὰ δᾶ- 

ἀθμηαι6. 510 οἷπβ ἠδύπιτα. ΟἾδ6 8 δββϑῦ ψϑὰ θοῦ) βϑῃΐθῃ- 
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(ἰ6, εἰ δ᾽ οὕτως, ἰπάδ. σοπβοααπογοίαγ, αὖ Πππ 6. ἰΐα Ῥτορηδίῖ 

ΠΟῸἢ Θϑϑοηΐ βιθδίδηθδθ. δῖνο ἰάθαθ, 4αοη απ 6χ πηϊίαιι5 
πίον 86. ῬάΎΙθιι5. πη δι ηδί!οιι8. ΠΙΙΠΊΘΓ5. Θχβιβί, ΠῸῊ 1468]18, 

οἵ. ΔΙ. 1081 θ; 1468}65 αὖ ΘΘΠΟΓΘμ8. ΠΙΠΙΏΠΘΓΌΒ, 405 Ὀ]ὰ- 
τοηϊοὶ νο]αθυιηΐ ργοΐθοίο ρθη γο {απ ὃν αὐτό κξἶνα αὖ- 
τοέν ΡτῸ φρυϊποὶρίο Βαραθγιηΐ, ἀϊνουβα ροπθηάα δῦ πηϊζαίαμῃ 
πδίαγα, 486 ΠΟΙΉΪΠΘ (απ αιητηο 9 ἅπὺ σοηῃίϊηθδίιν, πλεονα- 

χῶς λέγεται τὸ ἕν. εἴ. ΑἸοΧ. ρ. 86, 1 --- 28. --- Ηοο ὄτρὰ- 

τηθηΐα οὐ φιοὰ βαρτὰ 991} 20 54. εχ ἀϊνογβϑιίαέε πηϊίαύα μη 

ἴῃ. [46] Π}01τ15. ὩθμΠΟΓ]5. οΟηβρίοθα τ ροίξ, ᾳαδηέαιῃ ναϊθαύ δὰ 
τοίμίδηάαιη. ῬΙδίοηθιη 1ηΐτὰ οχροποίαν δά ἢ 7. 

9924 10 βουλόμενοι δὲ --- 24 στιγμή ἐστιν. ΟἿ. δά 
ΜΙ 9. 1088. 9 --- 19. -- 411] τίϑεμεν, οἷ. δά 990) 9. --- «11 
ἔχ τινος μιχροῦ καὶ μεγάλου, 1. 6. 6Χ Βρθοῖθ, φαδάδῃι οἰ αβάθμι 

γηδίογίαθ, 4αδη πηΐνοιβα ρομπῃΐξ, εἶ. 1θ8ὅα 9: οἱ μὲν γὰρ 

ἐχ τῶν εἰδῶν τοῦ μεγάλου χαὶ τοῦ μιχροῦ ποιοῦσι (85. τὰ 

μεγέϑη). -τ «17 οὐϑὲν τῶν ἄνω ὑπάρξει τοῖς χάτω. ϑ8- 
Ρϑιΐονα βρϑποτα, τὰ ἄνω, εἴ. Β' 8. 998 18, 4) Ὁ. 10160« 29, 30, 

ἃ ΔρΡΡΟΙ]δηΐαγ, 4πᾶ6 Ρ6Υ. δἰ βγδοῦΟμ 6 πὶ ΒΡ ΠΠοἱοτὰ Ἰἀθοσι6 
"τῷ λόγῳ, ποίϊοπο, ρῥγϊονὰ βαηΐύ, νϑἰ αι ΠΠηδὰ ΒΌΡΘΓΙΟΙ μ͵δη0, 

Ραμ) 501140. εἴ. 46 νοος. ἄνω, κάτω ὟΥ αἰίᾳ Οτρ. 1. ρῥ. 443. 
-- «19 ἔτι αἱ στιγμαὶ ἐκ τίνος χτλ. Ἐχ πὸ ρῥγϊποῖρίο, δἱΐ 
Ατιβίοίθ! 65, ᾶθο 81 ργοθοηύαι, τοροίδίαν αὖ ΠΠΠ618. 1Π81Ὁ ρᾳπ- 
οἴππη, 4αρρο αποά πα ]δπ δὰ ΒΡ ΘοΙθ ἸηὩ 91 οὖ ρᾶγυὶ σο- 
ἴουυὶ ροβϑιί Ῥνορίολθα Ῥ]αΐο ριυποίιμη ἰδιπαδη Θ᾽ ητ18. ΓΘ- 

τ] 4π0α ν6γ6 οϑϑοί βοὴ] πο], τούτῳ τῷ γένει διεμάχετο, 

5864 Π{π4 ροβιίυη. πο 0 σθηβα 6χ Ρ δ οΙΕῖ5. ὁ δΟΙ δ γα ; 
1086, 404 4111} ραποίπμι νοοδηξ, ρῥυϊποϊρίππι ᾿ἰπθδ8. ΔρΡρ6}}ἃ- 
Υἱΐ, Ιάψπθ αὐ ποίίοηϊ [ποὰδ Βα θδαιμθγοί, ἸῃΒ ΟΠ] 6 ηὶ 6588. }1- 

ΠΘΔΙ 886ρ6 σοηίρηάιί, [ρϑι5. Ῥ]αί 5. δου ρῥ]δοϊξαμι. (6 
ἸΠ56 6 Ά}} πο, 4πᾶ6 516 ρυϊηοῖρίπμι ᾿ἰηθᾶ6, πΠο6 νοτο, αυοάᾶ 

νοὶ Ζ6Π]οσιι5 Ρ] αι. δέιά, μ. 238. ἢ. 8, σομοῖαα! ἰδηΐιμι- 

"040. ἃ Ατὶιβίοίθϊ α δά τοϊαίαημάαμι Ὀ]αίοηθμι, ααᾶ6 ΠΘΟ68- 

ΒΙΙΟ ΘΧ 6ἰτι8 ἀοοίγηᾶ βϑαηϊαηΐαν, Οχ ν ΟΡ ]Β πολλάχις ἐτίϑει 

ἈΡΡαγοί, οἵ, Βγδηᾷ 5 Ο 6βοῖ. "1. Ρ. 518 σα; οὐ [ἢ 86 }}0}18 αυίάθιι 

ἃ ῬΙαίομθ ργοροβίϊαμη 6586. ἤδη Βϑηίθη 81, πὰ} ἴῃ ΕΠ γὶΒ 

ῬΙδίοη εἶθ. ἔγαβίγα ἀδθυπηιι5, 6χ ᾿ἰβάθαι νου} 15 πολλάκις ἐτί- 
ὅ δι, ρῬγδϑοίριιθ 6 θιηροῦο πρου δοίο, νογα οΟἰ Πρ Ὑγθμα 6]. 

46 1465. ρ. θΘ6. Ῥτοχίιηϊβ ἀδιηιμ νου θ 15. το πΐὰγα Ρ]αἰομ θα 
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οτάϊέατ Αὐἰβέοίθ! 68, χαίτον ᾿ἀνάγχη κτλ. Να εἷς αυϊάρῃηι, αἱΐ, 

ΡΟπομάὶ ρμαμποίϊ ποορββιξδίθ οἰ αρὶ οί, 1 θὰ 6 ΘηΠη, βῖνο 86- 
ΘΔ 1115. δϑὲ βῖνα 1Π56 0 }Π15, Π ποῖ 6586. οροτγίοι; 15. διιξοιη {1Πὶ5 
δϑὲ ραμπούμι (ἰ(ὰ ἰδοίία ϑυπη ΑὙιβέοίοθβ, φαθα ν᾽ θέαν ἀ6- 
Ἰη ΟΠ ΒΓ ΓΘ}: ΘΓΘῸ απἃ ἡδοοϑβιίαίο ᾿Ιηθᾶπι|, ααᾶο Ρ΄δηὶ οϑ ΠῊ15, 
τ 86 νεγ δία 6886. βίαίιπιη!, δα οι Δα ]ΘῚ 46} 6 8ηΐ, αὖ ἢ6Ὸ 

Ραμποίσπι ΟΠ] ον θηΐ. 

99024.24 ὅλως δὲ ζητούσης --- 9 ἀνήρηται σκέ- 
ψες. Ῥονίγδοίδι!δ. ΒΡ }15. Ῥ] αἰοηΐβ Ρ]δοΕ15. ἰδιὰ οὐ ΒΟ Ὸ δτ- 

συμ θηΐίο οὐ 60 ααοα ἰηΐτα οχρ]οδύ ὁ 18 544. δὰ ᾿πα]σδη δι 
απϊν οἴβαιῃ (ὅλως) ἀοοίτιηδα Ρ]δίθηΐοαθ παΐαγδμι δύ ᾿π 60] μὴ 

δοροαιϊ.. Ἐπ Βοο ααϊάοαι ἰο60. ἃ τοί] άδπι Ῥ] ἔθη ἶβ. Ρἢ]- 

Ἰοβορβίδμη 68, 486 'ρΡ856 ρΡοϑιυϊδ, ααδίμον “Οδιιβανμπι. Ὁ᾽ΘΠΘΓὰ 

1ὰ Δα 6, αὐ μα] πὶ 6Χχ 115 ἴῃ Ῥ] αἰ η οἶδ. ΡΥ Ἱηοἶ 115 τϑροῦῖτὶ 
ἀοοθαί. (ὑδιβδιῃ την ηΐθπι 4651: ἀγα τὶ ἀραα Ρ]αίοηθιῃ α 2 54. 
ἴδιὴ δηΐθα πποημϊξ, εἴ. αὦ 9910... Ἐργιηδίθιη σδιιβαμ ΠΟῊ 

τϑοία ροηὶ, “20 ---29, δχρ!ουϊ 9916 8 --- 27. Τυμη ἤΠμηδ]θι 

οδαβδμι, 429 ----ὐ 1, [γαβίτα ἀρὰ 6085 απο 88, 4] τηδ βίη, 
πὲ δὰ δἰοτα ρμ]Ποβορμίδθ βία νᾶπὶ ᾿η040. ρᾶγαιὶ. ν0]6- 

Ραηΐ (εἴ. Ρ]αίο ἀς τορ. ΝῪῊἪ 539} ---6), ἴδιιθη ἰρβίαβ. ρ ]- 
Ἰοβορμῖδο Ιοοο Βαθιιθυηί. θα Ππηδίδθιη οαιβαμη οὐχ Πἷ5. ρο- 
ἰββισητη γϑυθ 5 βἰρη Ποῦ: ὅπερ ταῖς ἐπιστήμαις ὁρῶμεν ὃν 
αἴτιον «29, φαιϊάθιη. ΟῚ ἰῃ{61}19Ὸ, Βαϊ θη ΒΟ θη 8 6 Πδίαγα 
ἃ0 νἰνίι5 1ῃ [ὍΤΤΙ] ῬΟύϊα8. ααδπι ἴῃ ΠΏ] οαδα οΟρμΟϑοοη ἃ 

ΡΟηϊατν, οἵ, Ζ 6. 1031 0, 20. Νξο τπαϊίαιη ργΟ ΠΕἰιηι8 51 ΡΓῸ 

γογθῖ5 ὅπερ ταῖς ἐπιστήμαις Τοοορουΐμηι5 6 οοά. 4 ὃ περὶ 
τὰς ἐπιστήμας. ΑἸΙοχΑΠ 6 Γ ρῬϑ.}]0 Ἰοηρῖι5. ἃ γι ῖβ ρ ]]050- 

ΡὮΪ σθεθαϊδ ψαιιη) 50.110 1 ΟΟΙΠΙΠΘηὕΆΓΙΟ Ρ. 89, 10: ἥτις αἱ- 
τία ἐν πᾶσι τοῖς χατὰ νοῦν καὶ ἐπιστήμην χαὶ φύσιν γι- 

γνομένοις ἐστὶ κυριωτάτη αἰτία. --- Ἰ)δῃΐαιια, ἀπδμη Ροπαπΐ 

τηδίθυιδμι ὁ 1 --- 7, 68 τηδθιηδί!ο158. ΡΟὔϊιιβ [ΟὙη18. ΡΥ ον  Θ μ415 
ἀυδη. ΟἸΠῺΪ ΤΟΙΡΙΠῚ γιέ! Θχρ] !οαηάδα ἸΔομθὰ δβὲ (μαϑη- 

ματιχωτέραν ἄν τις ὑπολάβοι δ2), ποθ γεγο δϑὲ 1]ὰ, 4πᾶ- 

ἴθπὶ οροτίθί ΡΟ: πιδίθι!δ μη), Ομη} αι] Παίς γαοαᾶ, 564. ἰρβᾶ 
Ῥούϊι5 αἰ ΓΘγθητα οὐ ψαδ 5 πηδίοτϊδθ, μᾶλλον κατηγορεῖσθαι 

καὶ διαφορὰν εἶναι χτἢ. ὑ2, εἴ. ΝΝ 1. 1088α 17: πάϑη τε γὰρ 
ταῦτα χαὶ συμβεβηκότα μᾶλλον ἢ ὑποχείμενα τοῖς ἀριϑμοῖς 

καὶ τοῖς μεγέϑεσίν ἐστι, τὸ πολὺ καὶ ὀλίγον ἀριϑμοῦ, καὶ 
μέγα καὶ μιχρὸν μεγέϑους χτλ. Ἠδ5 διυιίοιῃ ἀΠΠογομεἰδ8. τη ϊ- 
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νΟΥΒ6 Τοίουτὶ δα ὑπεροχήν οἱ ἔλλειιμιν (ταῦτα γάρ ἐστιν ὑπερ- 
οχή τις, 1. 6. οογέαμι αποάάδιη σϑηιβ τῆς ὑπεροχῆς, καὶ ἔλ- 

λειψις 6) ἀοοσοῦ Ῥἢν5. 1 4. 187α 16. --- 7 εἰ μὲν ἔσται 

ταῦτα, 50. ὑπεροχὴ χαὶ ἔλλειψις νο] τὸ μέγα καὶ μικρόν. 
0902)9 ὅ τε δοκεῖ --- 13 ἐν ἐνίοις ἀδύνατον. Ῥ]αίο: 

αὖ ΤΟΓα. τη 0] {π᾿ !] θὰ δά πη! αΐθπι ΠΟΙ! Π8. τοαϊραῦ αὐ 

τῇ ἐχϑέσει. ποά οπῖμα 1ἀθιη Ῥ] τ 115. ἴῃ τ 5. σΟΓΗΪ ταν, ν6- 
[1] ῥα ΟΠ τ 8. τ στ 5. Ρα]οΒγαἀο0, ὰ ΠΟΙ θτ15. Βαναια Πᾶ- 
ἔαγα, ἰά οχοὶριῦ οὐ Ὄχβοῦιῦ οχ τη] {πᾶ ]Π 6 Τογαπι, δὲ Βα 5ίδ-: 

απ ΠΠατ 6588. βίδψαϊί. . οἵ. ἀθ β᾽ ϑ Ποαύίοηα νν. ἔχϑεσις, 

ἐχτιϑέναι ΑΙοχ. δὰ ἢ. 1.. δ Ατὶβέ, 71 9. 1086) 7. ΟΠ 5. δὰ οι. 
Ρ-. 128. νεῖ δὰ βορῇ. οἰθποι. 22. 179α 3. Αἱ νϑγοὸ ἴΐα 
ΠΟ Ὰ οἰοίεαν, πὸ πηυϊύα 1} 5᾽ηξ πηπιη, 564 αὐ ρ τὰ δέ θυ πη} ἃ 
ΡοΟηδύαν ἀπῖππ. (θΟά 581 418. Πᾶθο ΟἸμπῖα σΟΠΟΟββουῖ Β]αίο- 
ὨΪοΙΒ.,. ΠΙΒΙ]Ὸ ἰαήηθη 5θοῖτ5 «6018. ΘΟγ πὶ δϑ ΔΡΟ Π]ΘηδΕ0, 

5 σαϊἄθιη ἱπ 6. σοηδβοαιίξαιν, αὖ φυ! ἀχα!α σΟιη πη 6 Γ. ἀ6. μἷπ- 
τἰθιι5. ρυδοαϊοοίαγ, 14 αι δι ΘΘητι5. 55 πα 6 οἱ [θὰ 
ΓΟ δὺ νουϊίζαΐο ροηδίαγ. οἵ. δὰ 990} 13, 16, οὐ ἐδ ἀἰβουμηϊη6 
πέρι τὸ γένος εὖ τὸ καϑόλου δὰ Ζ 8. 1028ὺ 34. 

992) 18 οὐϑένα δ᾽ ἔχει --- 18 τοῦτό τι γένος. ῬΪα- 
[ποῖ ααῖπη ἱπάϊιοαῦ Αὐιβίοίο! οβ ἐτα ροποηΐθιη σοσα Ρ6- 
πο, [ἀθ688, τη Π οί1 68, Γ65. 56 Π51}0}}65, απ }}6 οβέ ἀϊοία π6- 

{πὸ ὉΠ} ταίοπθ θχρ! !οαγὶ ροίοβϑὲ (οὐϑένα ἔχει λόγον, εἴ. .Β 2. 

θ960ὺ 9. 1 ὅ. 1010) 16), 4ὰο ἴῃ Θθμογο ροβαθεῖ ΠΠΠη685, Ρ]δΠ8, 

50114ἃ δᾶ, 486 ῬΤΟΧΙΠΘ. ΠΙΠΙΠΘΙῸΒ 146 8}685. δχοϊριηῦ, ἢ. 6. 11- 
Πρᾶ5, Η]αηδ., 50114ἃ [ἀ68}18, Βαϊ ἀδθι οὐδ ΘΟ θυ οὰ8. ΤῸΒ 

δα ρυϊποῖρία ᾿ά θα] ἃ τορος. οἵ. 46 δὴ. 1 2. 404) 19: αὐτὸ 
μὲν τὸ ζῷον ἐξ αὐτῆς τῆς τοῦ ἑνὸς ἰδέας χαὶ τοῦ πρώτου 

μήχους χαὶ πλάτους καὶ βάϑους. Ὑτοηά6]. δά ἢ. ]. ΖΦΠ1ον ΡΙ. 
δὲ. Ρ. 242. τὰ. ύϊμη δα ΠΌΠ] ἢ. 6χ {π|| 5. 1115. σ᾽ ΠΟΥ τ5 

ΓΘαΪοῚ ρόββδο ἃρρανοαῦ, ἀαθίαμι δὲ ποηο0. 5᾽ηξ ν 6] 6558 
Ὁ 115 βίαϊπαπέαν (1) ἔσται 14} ν6] «τὰ Βα θαπΐ παίιινδη]. 

992) 185 ὅλως τε τῶν ὄντων --- 9834 10 στοιχείων. 
ῬΙδίομῖοὶ απο ομηΐτ τοῦ δά οι ρΡΟβιθυιηΐ ὈΥΙΠΟΙΡ ἃ, 

Θδααθ οἰοιπθηΐοτιι ἰηδίαι. 6556 νοϊαθυπηῦ, ἀποθι5 δ οτ- 

ΤΟΤΙΡιι5. ΟΡ ΟχΙ. θη ΡΥ αα! δι δἰ θη ομέα ΠῸ ἢ διπέ 

ΗἾΒΙ Βα 5 δ σι}, ΠΟῺ ἰΐθηι αἰξδοϊοηπηι, εἴ. ἢ 4. 1044 

8.544ᾳ. με 24 -- 33. 51 «ἷβ. 6586. ΟἹ Ὠ πὶ δῦ ΘΔ ἄθιη 

ΡΙηοἰρία Ἰατοαύαν, σοηβθαα αι ᾿ηἀθ, τ ΟΡ ΠΟϑοὶ ΟΠ ρΡ08- 
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5ηξ. Οὐοπίαμι πίη ἃά ἀϊδοοπάδμῃι 4 αᾶπὶ αἰ 5ο ρ  ]Πδτ οχ 
Βᾶσ ἴρβα ἀϊβοίρ! πα Π1Β1] σθααϊγὶ οὔ ΡΓῸ σορηΪΟ ΡΟῺΪ ἀο)ο{, 
αὐ εορποβοθηάα ρῥυϊποὶρία ΓΟΡΓΆ Ὁ 1 ἢ ἢ τι πὶ ΗΠ}: ΘΧ ΟἸΏΪ- 
θὺ5 τοθῖι5 ἰδιπηπδμ δηΐθα οορηϊΐαιη μΟίαϑί ροϑοῖ; δέ βοἰ θη ἃ 

4αδ δὲ ραγαίαν ὁχ σορη 0 Π6. ἃἰα δηΐθα ρᾶγαΐα, οἵ. ἠδ]. 
Ροϑί. 1. 71. ΠΠ 19. 99) 28. Ἐπ|. ΝΟ. ΥἹΙ 3. 1139 26: εγροὸ 
ΡΥΪπεῖρία 68, 486 ΟΠ 51η0 ΤΟΡᾺΠῚ ΓΙ ΠΟΙρΡΪ, σΟρΟϑ6Ϊ 

οὐηηἷηο ποαπθαπηί. ((Οομξοοίαγαμπι αιδι ρΟβ11} ἴῃ ἰδχέιι: χαὶ ἡ 
δι᾿ ἀποδείξεως χαὶ ἡ δι ὁρισμῶν 81, Ὀ1 ἴῃ {0 γὶ8. ὀχ μη] 6- 

ἐὰν: χαὶ 1) δι᾿ ἀποδείξεως ἢ δι’ δο., σοιρτοθαγα βέμα! ΟΒ5. 

Ρ. 113 54ᾳ. -- 88 δι᾿ ἐπαγωγῆς, εἴ. Τορ..1 12. 10δα 13.) 
ϑεά πο πδίμπγα! ε ̓ηϑυϊποίιι βοὶγὶ ἃ ῬΟΒΒΙ Δ ΘΡῚ 11 Ὀυϊηοῖρἃ 
δδάδθιη ἀοοοί τδίίοπο, ὁ 1 --- 2, ααὰ υὐϊαγ ΑἼΔ]. ροϑβί. Π 19. 
90. 26: εἰ μὲν δὴ) ἔχομεν (πί|. τὰς ἀμέσους ἀοχάς), ἄτο- 
πον" συμβαίνει γὰρ ἀχριβεστέρας ἔχοντας γνώσεις ἀποδεί- 
ἕξεως λανϑάνειν. ἘΠ αὖ δα ΒΟΥ οοποδάδιμηιβ, ΟΥ Θίαν. ἰἃ- 

τῆθη ἐδ 115 φιδοϑίίο δὺ ἀπ αίο, α4πᾶ6 ηἶδὶ ΓΙ ΟὨ θι18. ΘΧχ 
ἀπίδοθάοηξο οορ ἢ 0 π6 αἰιο5. 5011 ἤθη μοίεοβύ, δ2 --- 7, --- 
Ἰ)δηΐψαθ. δχρουϊθηίίαθ δυ! ἀοηθαπι 84 τοίαίαηάδπι Ρ]δίο 5 
ἀοοίεϊπαι ΔΒ] οὐ ὁ 7 --- 10. Ρ]αἰοηϊ σὴ. δηΐπη ῬΒΙ] ΟΒΟρ τι}, 

αασμη ΟἸΠΗΪ ΠΣ 5101 ν᾽ ἀθαίαν του ἔθη 6 "6 ὈΓΙΠΟΙΡΙα, 56 }5101- 

165. ἐδ πι Τ65. 51η6 ΒΘΗΒΌΠΠΙ 8 ΟΡ ΏΟΒΟΘΓΟ Οροτίογοί; αποά 

τηδηϊοϑίο οϑέ δΟβαγάμηι. --τ αἀϑ ρῖὸ ταῦτα ἰορδηάιμ 6586 

ταὐτά τοοῖδ τηοπογα ν]άἀθέιυν βου ο ον δά ἢ. 1. ηἴἶδβιιβ διοίο- 
γτἱίαίο ΒΘββαγ 15. οἱ ΑἸοχδηαγὶ ρΡ. 97, 28. 98, 12 54ᾳ. Ῥοίοϑβέ 

ΡτΓδθίθγθα 'ρ86 Αγιβίοίθ 68. 8) σοῃΠγιηδη ήδη ἤδη 6 δῃπμο πη δέϊο- 
ποιη ΔΒ γ], 41 ααοα 992) 19 56} μὴ διελόντας, Ἰάοηι 

βρη οαΐ δία μοο ἰθοοὺ ταὐτά. Οὐ ργοποιηθη ἀοιποηβίγα- 
εἰναπι ταῦτα τοιποηξ, ᾿πέθ!]Προγ ἀεροθαηΐ ταῦτα τὰ ὑπὸ 

τῶν Π]λατωνικῶν τιϑέμενα στοιχεῖα. 
1)6 ππΐνοῦβο ἱπάϊοῖο, φαοά Ατὐϊβίοίθ! 8. θοῦ 46 ἀοούγ!ηᾶἃ 

ΡΙαίομίοα, οἵ. δὲ 6. 987) 14 544. οἱ δά 276 --- 8, 26! ον συ. 

ῬὨΙ. Π: ρ. 399 5Ξ4ᾳ4ᾳ. Ρ]αῦ. δίαά. μ. 257 564. 

δ Ν αν 

πιο 6 βιιρορἱονδιι8 ρ]ιἑοαυρ]ιὲδ ρυἱποὶρζεη ροϑεῖ ρεαο- 
ἔθ χιαΐιον ἐϊΐα εατιδαγην ρθηθυα, δϑ οα ἧρβα ϑιιδοῦβειι8 

εἰξυϊη ατιιξ ἡταξ δ χιιαηι σοβπουοιί. 
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998α 11 ἐν τοῖς φυσικοῖς, 413 ἐκ τῶν πρότερον 

εἰρημένων. ἀλλ᾽ ἀμυδρῶς, εἴ. δά 7. 988α 22 84. --- α1ῦ 
ψελλιζομένῃ, οἴ. ἀὰ 4. 988α ὅ. --- «17 ἐπεὶ καὶ Ἐμπε- 
δοχλῆς --- 24 οὐχ εἴρηκεν. Ἐχηροάοο!β. Ἔχ Ρ]0 οοιι- 

Ρτο) ναί. αποάδιηπηοο ἃ ΟμΠηΪ ἃ ΟαἰιΒ ΓΙ ΘΘΠΟΥΆ ΒΌΡΘΙΙΟΓΘΒ 
ΡΒΠΟΒΟΡΙΟ5. δίξθη ἴ556, σα ἀδιπιημοο νΟΓῸ 5608, αασπ θ8]- 
θυ δηζαμ ἰηϑίαγ (6. 118 Ἰοαιπογθηΐαγ. Εοπίπη. Ἐμροάοο65 
40 ΘΑΓΠΙ8. ΠδέμΓϑ ΠΟ ᾿Ρ 515 δ οι θη 18, 566 τη! 5610 18 ΓΟ Ιηἃ 

δὲ στδίίοπο ἐδ ηῖγῚ αἰχιέ, ροβυῖς 116 ααϊάθιη. [Ογιμ] θ. οδὰ- 
βδιη, 564. ΘΔ ΠΟ Δα ΟΙΠΠΠ65 65, υὖ ΡΔ ογαΐ, τοί 1ά6ο-: 

{πὸ ρ᾽ πᾶπι. οἷ15. ψἱπὶ ΠΟ ροΐεβύ αἰεὶ ρευβροχῖββθ. Ηδης 
6556. ψϑυθου τ) ΒΘ η θη] π| Π]8 16 έτη δϑί, 566. φιοιηοᾶο 56γῖ- 
Ῥ56 1} οχύγθιμδιη ΘΠ ΠΟΙ δ ραγέομν Ασὶβίούθ 65. ἀθλία. ποα 
δηΐμὶ ἰδρτ ταν ἴῃ Ρ] γί σοαϊοεῖθιβ: ἀλλὰ μὴν ὁμοίως ἀναγ- 
χαῖον χαὶ σαρχὸς χαὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον εἶναι τὸν λόγον, 
δοσιιδαίίνιιβ ἕκαστον ὉΠ Θ ΘΗΙΠΙΠΟΙ ΓΟ ἢἢ8. ΘΟΠ ΟΥ̓Δ ΕΟ Π ΘΙ 

Ρουίανθαί. Αο [Δ 01} χαϊάθπι σοηϊδοίασα, δαααθ ΒΟΒΒΔΓΙΟΠΪΒ 

οἰϊδιι. δποίογαύο σΟΠΠΡπαΐα, ΡΓῸ ἕχαστον ροϑαογπηΐ ἐχά- 

στου Βταπα. οὐ ΒοκΚοναβ, 564 ἀπθιο πὴ ἴῃ θὰ οιηοηάδ- 

[08 δοηαίοβοὶ ροββί. Νᾷι τὸν λόγον εἶναι σαρκὸς καὶ 
ἑχάστου τῶν ἄλλων, ποῃ νἱάδίι ῬῸῚ 56. 59 ΠΘαΓ6. ΡΌ886, 
ΠΟΘ ΠῚ 6586. ατιὰ6 σοηδίϊίαδς οἵ σΆΓ 5. οὕ. ΟΠ ΠῚ ΓΟΙΕΠΊ 

Πδίαγδμ, ΠΙΒ1 ριδοαϊοαύπιπ. ΔΠ]αθ 4 δα άϊίαμη 510, νϑἰαεϊ οὐ- 
σίαν, φύσιν. Ῥτγορίογθα βιβρίοον ΡΓΔο ογοπἀἃπὶ 6586 γα] 11- 
Ῥγόσααι 71 ὺ Ἰδού θη. σάρχα νοὶ ΠΥ] «(ἡ σάρχας, αἱ 5011- 

Ὀδίαγ: χαὲὶ σάρχα χαὶ τῶν ἄλλων ἕχαστον εἶναι τὸν λόγον. 
διπ 6 οηΐμ ἀ6. οδάδθι τὸ βου 1 Αὐβίοίθ! 5. ἐδ ρᾶγί. δη. 

11. θ42« 18: βιιπεδοχλῆς --- χαὶ τὴν οὐσίαν καὶ τὴν φύ- 
σιν ἀναγχάζεται φάναι τὸν λόγον εἶναι, οἷον ὀστοῦν ἀπὸ- 
διδοὺς τί ἐστιν" οὔτε γὰρ ἕν τι τῶν στοιχείων λέγει αὐτὸ 
οὔτε δύο ἢ τρία οὔτε πάντα, ἀλλὰ λόγον τῆς μίξεως αὐ- 

τῶν. ῬάΆΠ1ο Ἰοηρίτ5. ἃ ναϊοαΐα Ἰοούΐο μη γϑοθα! Θομυν 691]. δά 
᾿. 1., φορά βου θθηάνιη οομϊ οἰ: χαὶ σάρχας χαὶ τῶν ἄλλων 

ἕχαστον εἶναι κατὰ τὸν λόγον, 1 μηϑέν. --- (ὑδέογιη άπ 

Ἐπηρ Θά 00}15 46 πδίαγα ΘΓ ἢΪ5. Ρ] οι (αμη ΘΠ θη Οὐ δΐι" 46. Θ.6η. 

οὐ οοΥν. ΠΠ 0. 3383) 9, 46 δῃη. 1 4. 4θ8α 19, οχρ]!οαίαν 46 δη. 
1 ὅ. 4106. 2, Ττοπ4ε!. δα ἢ. 1. Ρ. 279 --- 284. 

ῶ93. 24 περὶ -- τῶν τοιούτων δεδήλωται καὶ 
πρότερον ΑἰἸοχᾶπάον χσοίουυὶ ραίαί δά 8. 989α 82, ανἱ Ατί- 
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βίοίθ! οβ. ἀποχαρουδιη ἀἰοἱ ΘΟ. ΦΘΒΒΌΓΙΙπι [α1586,. 486 ἴρ86. Π0Ὲ 
Ρίομθ. δὲ βυθ ον μογβθοιίιβ. οϑβδοί, Α 8815. φυϊθὴ ργο- 
βάΡ1Π5. Βᾶθο δββοί θχυρ]οδέϊο, ὨΪδῚ ῬΥΌΟΧΙΉΪ8Β. 6 γ 18. Αὐϊβίοίο- 
[65 ἐγαηβίξιιπη ραγαίασιιβ. δή ἀπορίας [10 11:. δάἀάονοι: ὅσα δὲ 
περὶ τῶν αὐτῶν τούτων ἀπορήσειεν ἄν τις. δα δυΐδμι 
ἀπορίαι χάσῃ δά βιππιηδ οὐ ϑ ταν ββίπια ἀυδθααθ ΡΒ] ΟΒΟρ 6 
οδρ ία Ρϑυ  θαπί, οὐϊδιη 1Ππ4 περὲ τῶν τοιούτων [αἰϊυϑ. ρᾶ- 
ἴθ γ6 Ὡρραγοῦ δὲ δὰ οιἵηηϊὰ τοίθγθηάιμη 6886, ααδθοσηααθ 46 

ΒΒ. ΓΟΡΓΆ ΘΓ ΠΟΙΡῚ 5. γ6} ἰηνδβεραν θα νοὶ ΟὈΒΟΌΤΣ ΙΒ 
ἀἰντηδν οὐτιηΐ νϑίογοβ ΡΠ] ΟΒΟΡΉΪ. --- «2 ὅσα δὲ περὶ κτλ. 

Ἠΐ5. νογθ 5 τηδη] οβέο ἐγαηβι αν ρᾶγαῦ βουρίον. δὰ ᾿Π γα. .", 

Π60 Ροέοβέ [δυσὶ ᾿Ἰη οΡροβιίαβ ΠΡ ῸΡ α, εἴ. ρῥγοοοπι. Ρ. 1 ---18. 

α. 

ΟἌΡ, 1. 

Γ ορἱέα[ὲ5 ἀιαοιβεἐ ἔρ. χιοσἝαμιηιοάο ζαεὶϊ 5. οαάίθηι φιοσἝαηι- 

μιοάο εἰϊ[γιοὶ5. 656. 9936 50 ---ὐ7, δἷιι5. αὐ ηειέα5 ποι ἕπ πα- 

ἔα γϑὲ εοσπηοδοθηάαο, 56 ἐμ ἐπιδοοὶ  αί 6 ἠιομὶ5 μιιηναπαθ 

Ῥοδὶία 65. Ἴ-- 11. --- αὐαίδα μαδοπάα 65ὲ ἐδ οἰδανι μὴ ϊἼο- 

δορἧϊδ. φιεογηι ρμίαοϊία ποι ργοδαυογὶς 11--19. ΖΦ ϊ]ο50- 
ρὦϊαθ 658: δοβυὶίο υϑρἐαἴὲα --- 23, εογηἶίμν" αμίθην ὑϑλλία8 

ηιαλὶηθ ἔνι ϑιιηιηνὶβ τυ ηὶ ργὲπεὶρὲϊδ --- 51. 

993. 30 ἡ περὶ τῆς ἀληϑείας ϑεωρία ---ἡ1 ἀπο- 
τυγχάνειν. 1)6. 5᾽οῃ Ποδίοη6. σοῦ! ϑεωρεῖν εἴ. Ταδηάε]. 

ΕἸ. Ιορ. δὰ 8.16. Νοπῖθη ϑεωρία ἈΡ1Ὶ πο ἀρ5ο]αΐα ἀβῈ- 
Ρδίαν, 564 δἀϊθοία δὰ στὸ δ 40 ρου ποᾶὺ (ϑεωρία τινύς, 
σερί τινος, περί τι), ἰάθιηι [δγ6 5] 5] Πα δὸ σχέινμις ν6] 

ἐπίσχειμις σορπῃοβοιίαγ οἐχ 7) 8. Ἰθθῦα 20, ς0}]. «22. Κὶ ὃ. 

1061. 29, “011. 41 8. 989) 25 5.4ᾳ. Ιέδφιιο ἡ περὶ τῆς ἀλη- 
ϑείας ϑεωρία δϑὲ νου ίαί8. Ἰη 4 α 51{10. Εἰαπι 1Π 4 Ε]Β] Π ΘΠ 6 οἵ 

αἰ ΠΟ]! ο. 6586. οὐ πάθῃ [6] οι ἰπ46. σορποβοϊίαν, παρα 
ἤθιη0 ψ6] ῬΙ6η6 ΓΘ ΠῚ ββοοιΐαβ οϑέ γ6] Ῥυουβι8. ἃ δᾶ. 8) 6 γγᾶ- 

νἷι, μήτε πάντως ἀποτυγχάνειν "1. Οποά ἴῃ Π|Ὀγῖ5 δ βογῖ- 

Ρύ15. δὲ δάϊεβ ὀχμιθοίαν μήτε πάντας ἀποτυγχάνειν, 4] 1Θ τα 
νἹἀδίαγ αβ586. ἃ βοηξθηίίδο ψαίίοηθ; ααοα δηΐπὶ ΠΟ ἢ ΟἹ ἢ 6 8 

ΔΡουγδυουηῦ ἃ νογϊαίθ, ἰη46. ποι ροίοβί. σομο! 1, [ἀΟἸΠ Θὰ 
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οἷιβ 6556. ΘΟΡΏ ΠΙΟΠοη. Ῥγορίογοα πη ἀπθιέαν! πάντως ΡῬτῸ 
πάντας δΧχ οομῃϊθοίατα ΒΡΔΠ 511 ἢ ἐοχύιι ὀχ 6 γο, στη ργδ6- 
βουίι ΑΙοχάπάοι, [σοῦ ἴῃ Ἰοιημιδία μα] οαΐ πάντας, ἴῃ ὀχρ]!- 
ΘΔΕ ΟΠ. ἐδ 6 . ταί νοολθι}}15. πάντῃ, παντάπασιν ἀποτυγ- 
χάνειν ν. 101, 14. 102, 12, 21, αὐ οι πάντως ἴῃ ἰοχία 

ΒΔ 5586. ΠΟ 51η6 βρθδοῖὶθ ψϑῦὶ ἰη46. ΘΟ] Π|ρ5. Οὐοά οηΐτη 
1... ϑρϑηροὶ Οὔ οἱ (ΜΙὔπομη. (α 6]. Αη2. 1543, Ν, 243.), εχ 
δδάθῃ ΑἸθχαηατὶ Ἰη!ογργθίδοης ρ. 103, 1, 7 οὐδ νυ] ύδιη 

Ιδοϊ οι πάντας σΟΠΠΓΙΠΔΥΙ ΡΌ556, ἀπο. ππιπὶ τϑοΐο ἱπά!- 

σαν θεῖ; ΠΠπ4 δηΐμπι πάντες, φαοα 6βῇ ἂρ ΑΙοχαηάνιμι, ὑγὰ- 
Βοημάσμη ρμούϊιβ νἀ θίιιν δα δχρ!!οαημάα σγουρὰ ργοόχίμὰ ἀλλ᾽ 
ἕχαστον λέγειν τι χτῇ. (ἰοίογαιη ΕἸΓαβιηι8. 'ῃ ΘΧρ ΙΔ Π60 
Ρτονουθῖο τίς ἂν ϑύρας ἁμάρτοι; ΠῚ Βᾶθο νοῖρθὰ Αυιβίοίο- 

115. αἰϊογί, βου πάντως. 

993} 2 περὶ τῆς φύσεως 1. 6. περὶ τῆς τῶν φύσει ὃν- 
των οὐσίας ν6}] οἸπμΐπο περὶ τῆς οὐσίας, εἴ. 4 4. 1014 35. 

101ὅα 12. Ιίδαπο [Ολπυ]ὰ περὶ τῆς φύσεως εἰ περὶ τῆς 

ἀληϑείας ἰανηηιτιαιη οἰτιβ θη} ἴθ Γ6. 515 Π]ΠΟ ΔΕ] ΟἢΪ8. ροτηἦθ ἐθῃ- 
ἸπΠρῸ ΠΣ δία ἀληήϑεια οἱ τὸ ὦν, εἴ. δά .Χ,Τ ἃ. 988) 1 --- 9, 

9093) ὃ τίς ἂν ϑύρας ἁμάοτοι; Ἐχτδβηηι5. ἴῃ Δἀ891185 
ΔΒΡογΠδέμ5. οὐ οοάϊοιη ΑὙΙδιο ΘΠ οογαα οἵ ᾿ρδῖι15. ΑΙΟχϑ Ὁ δα- 

εἰοτ δέοι ρτὸ ϑύρας 50} άπ οοη Ποῖ’ ϑήρας, ἀπδμι σοη- 

1ϑοίαγαι. 5Ὲ ΠῚ 116 αα!ἀοιη 56 ρᾶγαμι ΡΓΟΒΡΑὈ1Π1 ταύοηθ ο0η- 
Τιηᾶτο βέπ οί, ΑἸΟχδη ον, βῖνα 14 ἐγ! ἔπι} ΔΟΟΘΡΙ βῖν 6 ἴρ088 

δχοοριίαν, ΠῸ Ἰπορίδ ργονουθιαιη ἀποίτμη ἀἸΟ1Ε ἃ΄ βαρ ε- 
Τ115, 48], 51 θητ15. δὲ χηϊηπία ργοροβιία 86 τηθίϑ, ἴδ 0} 6 [α]- 

Ιδηΐαν, ἃ διρ]α δυίθιη οὐ ἰαΐα, 418 }18. δϑῦ ἰδησα, νἱχ }61- 

Γοηΐ. [ἴπᾶδ. ῥγοχίῃια δἰϊδμι. νου] [Δ ΟΊ] θη. ΒΔ αηὉ οχρ] ϊοῦ- 
{το πθῖη. ΝΙΝ ΓῺ. τἰὖὸ ΒΡ. 1} διηρ πὶ 1{Π πὰ χη δίδμη ὉΠΙγ 6Γ- 
581) 4 Θιὴ ἰδυλ, 5661 Τονίαββθ ΠΘ ἢ ΘΔ ΠῚ ρᾶγίοιη, πᾶ ΡῸ- 

{ἰββτπτιπὶ Εἰ Θβ Πηδία γαῖ, ᾿ΐὰ ΡΠ] ΟΒΟΡΙΙ ἃ πηΐνουβο υβάθιῃ 
νου [δ 15. ΒΟΟΡῸ 0 ΔΡΟΓΓαν δυηΐ, 564 Π0} ἰρϑίπη απᾶβὶ ρα - 

οἴη νου 015. Ἀββθοιε! διηΐ, εἰς ἔννοιαν μὲν τοῦ ὅλου, αἴ 

αἷς ΑἸοχ. ρ. 104, 8, χαὶ ἐπίστασιν πάντες ἤλχϑον, οὐδὲν δὲ 
μέρος αὐτῆς ἐξαχριβώσασϑαι ἐδυνήϑησαν. εἴ. Ῥἢν5.1 1. 

184«.252 56η4., δὲ] ἃ] τπηΐνουβα! ! σΟΘὨΪ Ομ 6. δ] ΡΟΥΒΘ 6 Π4885 
ΒΙΠΡῸΪ5. ῬαΓί65. ΡΟΓ θη τ 6556 Ανβϑίοίο 5. ἀοοοί, οὐ δά οχ- 

ΡΠ σδη ἀἀ πὶ δα βοηξοηίίαιη Τ οη, 46 δηΐ. ᾽. 398, Ηογάεγ 
Κυιῦ, Τρανβί. 1 1. μ. 16. 
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993) 7 ἔσως δὲ καὶ --- 11 πάντων. Ν᾽ εὐἰἐδεῖ5. σΟΡῺΪ- 
(ἶἰο Ὡοη οϑέ αἰ .}}15 τῇ φύσει, Ξοἀ πρὸς ἡμᾶς, 46 απο ἀϊ5- 
οὐ οἷ, δά Ζ 4. 1029) 4 Ξηᾳ. ΝιΙπηΐγαμη. δηΐηδα Παμπηδ δ 6 
Θὰ Ρᾶγ5, αυδδ ᾿ρϑᾶπη ψουϊδέθιη δι ρ οἰ αν (εἴ. ,ΧΧ 7), τῆς 

ἡμετέρας ψυχῆς ὁ νοῦς 5ῖνε ὁ ἀνθρώπινος νοῦς, 419. 107ὅα 7, 

απαϑὶ ΡΓΔΟΒ ΓΙ ΟἽ {1 ΠΙΠ10 γον δεϊβ ΒΡ] Θη ἄο 6. 

993} 11] οὐ μόνον δὲ -- 19 αἴτιοι γεγόνασιν. 8ι- 
γ ἢ 6} βϑηΐαπέϊαιη ἰθοιηι5. ΞΟΡΗ. οἰθηοι. 39, 183 16 544. [15 
ῬΒΠΟΒΟρ 5, πογαμ ρῥ]δοϊία το θ θυ, ϑτδίία ἐδιηθη δϑί Πᾶ- 
βοηπάδ, τὴν γὰρ ἕξιν προήσχησαν ἡμῶν "17. ΟΡΙδεοία ἕξιν 
Ρτγοϊθρίϊος νἱἀθίαγ δοοὶρί η πη ο5856: δέθημη 1ΠΠ1 ΡΒ] ΟϑορΒὶ 
[αουαϊ ἐδέθη σΟΘΟΒΟΘΠαἹ πέτα ἰῃβιἑαιη ΘΧ ΓΟ η40. ἰΐα σοΥγο- 

Βοτγανογιῖε, αὖ οχβίβέαγοὶ Πα έα5. δὰ ΟΡ ΟΠ θιη ρδγδη δι 
ἰἀοπθαβ. οἷ. 46 ποίΐοηθ ἕξεως δἀ 4 20. 1022) 10. Ττδηαοὶ. 

ἀς δῃ. ρ. 310. ---ὀ 6. ῬΒγγηΐϊάθ εὐ Τπποίμθο οἴ. ϑομοθιηδηη 
δα ΡΙαέ. Αρϊά. 10. ΜΙΆΠΠον ον. 11. Ρ. 822. Ὑν δοιβηι. Π6|]. 
ΑΙΣ Ἢ 2. νη. 429. 

993) 19 ὀρϑῶς δ᾽ ἔχει --- 8 τῆς ἀληϑείας. ῬΆΠΠο- 

ΒΟΡΒίδηι αι ΟΟΓΗΪ ἋἸΟἸ ἴῃ ΘΟΡΉΠΙΟΠΘ νου δ{15, ΘΟΙΠΜΜΙΗΪ 
ΡΒΙΟβορ μα ποιηΐηδ βου ρίοσγθιι {ΠΘογθσᾶν ΡῸ {551 πηι Θἶτι5 
Ῥαγέθμῃη βρη ΠἼοαγ οχ ψουθὶβ ργοχίμηθ 5θαπθηξ 15 Δρραγοί: 

ϑεωρητιχῆς μὲν γὰρ χτλ. ὙΤΠδοτοίίοα δηΐμ ΡΒ] βορὰ ΠΟ Π 

Γοίογέιν. 8110 ΠΪδὶ δα σοϑ ηοβοοπάμι [ἃ ᾳποα 656 σϑγιπι, ργᾶ- 
οἴἴοα δυΐθιῃ θη δα δοίίοπθβ τη ογδηάδβ, οὐ 51 φυδηάο Γοὶ 

Δ] οαϊα5. πδίαγαπι, τὸ πῶς ἔχει ὃ 22, Ἰηήαραί, δδίθι πδμι τοὶ πᾶ- 

ἔαγαιη ὨΪ 1] οὐναΐ, 564 δ Ποὺ ἰδιηραβ (νῦν) οὖ δά ἢππο ἤποιη 

ΡτΓοροβιέαμι (πρός τι) οἴπηθηι τοΐοτέ απδεβίοπθιη. ἴδῃ ψο- 

Τἢ 85 σΟρΏΟϑοΙ ΠΟ ροίοϑί, ηἰβδί οορηϊία «οδιι588, οἵ. δά α΄ 2. 

952) 8. Αἰφᾳαὰϊ 81 ρίιιγοβ τθβ οἰιβάθπι βαηῦ ρθη 6.15 86 Πδία- 
τὰθ (συνώνυμα ὑ25, εἴ. δά Χ4' 6. 9570 10), ἴῃ δὰ ΡΟ 55] 11Π} 

Βαϊα8 πδίμπτδο γὶβ σογηϊξαγ, οχ πὰ δαάθιη δά γϑ!!πιᾶ85. πηᾶ- 
πᾶνὶς, ΕἸΡῸ «πππὶ γογὰ 8ἰηΐ δὰ 4ὰ86 βιηΐ, οἵ. δά 41 3. 983 
1--- 3, νεγτίογα εὖ ψϑιββϑίιηδ θὰ 6586 ἃρραγαί, 486 τϑί4αα αὖ 

βἰπξ οἰβοίαηξ; ἰάθη οὐ δβδβϑηίίδο δϑύ οὐ νου (δι ϊ5 ρυδάμβ, ὥσϑ' 

ἕχαστον ὡς ἔχει τοῦ εἶναι, οὕτω καὶ τῆς ἀληϑείας. Απίδ 

ἢδθο νεῦρα φτανίαβ, ααδη ΒΘ γιβ, αἰδεϊ ρα θηά αι ρΡαΐδνί, 
αυϊα Βᾶθο δῃηπποίϑε πο Ροίαδϑί σοπϊπποὶ ουπὶ ΡΓΟΧ πᾶ 588- 

ΡΘΙΟΓΟ οὐ γάρ ποτὲ χτλ., 564 πηϊνογβαη 46 νεογϊίαίθ εὐ 685- 

βϑηΐιἃ δγριμηθηξαί ἤθη ὈΓΘΥΪΓΟΓ ΘΟΙΩΡ ΘΟ {ῸΓ. 
Ατσιβιοί. τηϑίαρῃ. εἀ. Βοπῖῖ οἱ. 1. 9 
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ΓΤ ὙἹ.-: 

(!αἰιδαθ ποτὶ ροδϑεηΐ 6556 ἐηψηϊίαθ, πόῳιθ ἑπίτα ἑάθηι 56- 

μι Θαινιδαιιην δὲ δϑιὴν το εἰθον δέν ργο αν αϊανὶα 9986 1 

- 27, πϑῳιιθ ὑ6᾽Ὸ 5'ΘΉΘΡα οανιϑαγηι δι ἐπ χίνϊία ὃ .2 --- 51. 

9944 1 ἀλλὰ μὴν ὅτι γ᾽ -- 19 οὐϑέν ἐστιν. Ῥμϊ- 
Ιοβϑορ μία. πἰροΐθ νου 18. ΒΟ  Θη [8]. απ} 5115} ΘΠ 58). 6586 

ἃ ΡῬΓΠΟΙΡΙ Οὐ. ΒΟ Ὑτ1) ΘΟΘ ΟΠ 6. «ἰδ βίγαίι πὶ 80, αὖ 

ΡΟΒβΙδ ΟἸΪΠ0 6886. ΡΒΠΟΒΟρ Ια, ρεποῖρῖα ορονίοῦ εορποϑοὶ 

ΡΟ586. Νοὴ ροββθηΐ δυίοπι σοσηοϑοὶ, 51 ἴῃ ΤΠ ἰδ ΡΓΟῸ- 
ϑτθάογοηΐαγ, [Ιτἀχθ πο ππηο ἀδιπομβίγίαι" ρυἹποἰρῖα ΠΘῺ 

6586. ἰηΠηϊΐα, ρούμι πῶ 58 η6. 810 'ρ80 Βουρίογο οομἰ πποίθμη 
6886. Οἵ} ΒΡ ΟΥΙοΟτο ἀϊδβραίαιίοηο; 564 ἡπ ΤῸ γοῦὰ ΘΠ 6Πὶ 
αἸβραξαί! ομθιη οΟὨΕΙ πιιαΐδμι, 8η ΔΙ ῥθυἂμ. ΔΙ ΓΟΥῚ Γογέιο δάπο- 

Χμ Ραΐοιηι5, ἀΠ ἢ 6116 οϑύ πιάϊοανο. οἵ. φργοοοϑιῃ. Ρ. 17. ).- 
ΒΕΠΠΠΘΌΪ ΟΣ δαύθ ἀρ] χ οδαβαγι ἰΠΠηΪ85, εἰς εὐϑυωρίαν, 
αὖ Ἰηΐγα ἰδ) ΘδυιΒΆΓ ἢ ΘΘηϊ5. ψ6] ἀβδοθηάθης νοὶ ἀδβοθη- 

ἀθητ! ἴῃ ἰηΠἸηϊέι ΡτΟΘ ΘΙ ᾿ἰοθαῦ (οἵ. ἐπ᾽ εὐϑείας ἀδ “θη. 
οὐ σου, Π| 5. 332) 12: δεῖ μὲν γὰρ στῆναι χαὶ μὴ εἰς ἄπει- 
ρον τοῦτο ἰέναι ἐπ᾽ εὐϑείας ἐφ᾽ ἑχάτερα, νε] εἰς εὐϑύ 1014. 

11. 838. 7), οἱ χατ᾽ εἶδος, αὐ ᾿Ἰη Πα 6556. ἀϊσαηίαν Θ᾽ Θὰ 

σαθβατιπη. ΕΔ 1ἃ αυϊάθιη ᾿μΠηϊίαβ, ἡ χατ᾿ εὐϑυωρίαν, ᾳαᾶ- 
115. 510, 1Ππδίγαῦ Ἔχ ρ ἢ 15. ὁχ ΟἸ ]18. ΘΟ αβα ἢ ΘΘΠΟΙΙ ΒΒ. Ρ6- 

{5 α --- 11, ἂὸ ἀδίηάο ἀοιηοηβίγαί 41] --- 19 ΠΠοΥῚ ΠΟ ΡΟβ86, 
αὖ 1 ἸηΠΠἰα. σαιιϑὰ αἰίοτα ὁχ ἃἰΐογα γοροίδίασ, Ετ θὰ 4]- 

ἄἀθιὴ ΓΟ ηζΔΙΟ ΒαΒΡΟΠβᾶ οϑύ ἃ ποίϊομο τοῦ μέσου. Εἰ- 

ΘΗΪΠ 51 {νὰ ᾿ἴὰ αἸβροβιία 5 ΔΙ η1Π18. Οχ Οτάϊη6. οδιβδθ, υἱ 

1} 510 τη θάϊιμ «οὐ οχίτα πῶ δἰζουαιη. ΡΥ Πα ΔΙ ΓΘΡΊΠΩΙ 
ΘΧύΓ ΘΔ}, ΠῸΔΟΡΘΙΝΙ «αἰ οχ [15 ΓΘ ΦᾺΟΓ ἢ 510 οδιιδᾶ, Ρ11- 

1110 ΘΔ ΒΔ ἢ) 6556. ΓΟΒΡΟΠΑ ΘὈἰμΠ5; ΘΧίΓ ΘΙ) ΘΗ 6Χ ΓΟ]]- 
415. ἀπο θα5, τπϑάϊαμη ΟΧ ΡΥΠΩΟ ᾿ΐὰ δϑί 5 ΒΡ ΘηΒα 7, τ ὨΪ5] 
111 δ ηΐ, ἰρϑιη ἤθῆ6. 6586. Π60 οδπδἃ ΘΒ] ἃ} 6886 ΡΟϑ8ι6, 
ἴδῃ) νθῸ 81 ἰὴ ἰηνθϑεϊθηὰ οδιιϑὰ ὩΒΟΘηΘηΈ|0ι15. ΡΓΟΘΤ68- 

Βα ἴῃ ἸΠΠηἰέσιη μαΐοιθ βῥαίαϊηαβ, ααδϑοσηαιιο ἴῃ. δ 56 1}16 

ἰην ΘΠ Ϊ Π}118. σδιιβᾶ8, δᾶ 6. ΟΠ 65 πη 6 Ἰτὰ ΟὈΕπθηΐ ᾿Οοσμ, ΡΓδ6- 

ἴον δχίγθιηιμη {ΠΠππ4|, οὐ8. ἃ} ἰπν Θϑε! Δ 06. ΘΧΟΥΙΒΙ ΒΕΠΉΙΒ, 

μέχρι τοῦ νῦν «18; γμυἱποίροιῃ ἰοειη, αιοηῃΐδι ἤΠηθι {|| 56- 

68. ΠΟ ΒΆΡ ΘΓ οομ θη ξαν, πὰ} }ὰ ὁχ οἰμηΐθιι5. Βαθοί. ΕὙΘῸ 

ααΐα τη θα ἴδ6 βιιηΐ, η6. οαιιβ8 6. ααϊάρθηι Ροββιιηΐ ἐϊοΐ, ᾿ρβδιηαα6 
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{01} σασβαθ ποίϊομοι, ααἱ Βαγβϑι ΔΒΟΘ ΘΠ 1} 115. ἰ ΠΠ Ϊ ἔιτμ 
ΡΓΟρΡ βϑίαι ραΐίογο οοπίοηα!. (410 τῶν δ᾽ ἀπείρων τοῦτον 
τὸν τρόπον ἰ. 6. τῶν ἀπείρων χατὰ τὴν πρόσϑεσιν, οἵ. "80, 
ἴη 46. δῖα, σα ἀβάιθ πονὶ 414 οχύγ ηβθοιβ Δα ϊαν, Πὰθο 
Θχβιβει ᾿πΠηϊ 8, Π6 0 ν 6 ΓῸ σΟὨ τα 51η6 {1η6 ἀἰϊν β0η6, χατὰ 

διαίρεσιν, εἴ. "28.) Ῥονεπθνο διιίθη. πΠἷν Θυβᾶμ. ΠΟ. ἀΓΘΊι- 

"πη ϑηξδί μοι). ἃ θᾶ ἰῃν ΘϑΕ 1 ΓΟ 6 1, απ ἃ) οἰεοίι δά 
οι οἱ δ Βυΐ5. θη Οδιιβᾶ 6. Οδτι881) ΡΓΟΘΤ ΘΠ μι}, ἐσὲ 

τὸ ἄνω, οἵ ρτορίον. ὀχθϑιηρία βιιργὰ ἈΠ] αΐὰ α 8 -- 11 ψϑει βίη] 6 

δϑέ, οὐ 60 οοῃζιτδίι φα0 4 ἀδίποθρ8. δα αἰέθυδη “αΔΘΥ ἢ αἱ 
νἰϑιη ἰγαηβιῦ, ἘΠῚ ἃ οδπβα δα οἰϊοείαμη. ἀδβοθηαιίίαν, ἐπὶ τὸ 

χάτω, οὔ πὸ ἴῃ δὰ αφαϊάρθῃι ἰηΠΠἸηἸαύθι ᾿ῃ 6586. ΡΌ886. ΘΟΙΠΡΙῸ- 

μαΐ. 1)6 νοςο. ἄνω, κάτω εἴ. δὰ «ΑΓ 9. 992α 17 οὐ ὙΥ αἰ Ι. Ι. 

994419 ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ κάτω --- ὑθ ἐστὶ γέ- 
γεσις. Οαππμι ἰηἢΠηϊ 8. ΠῸ) 6586. οδιιβα8 ἐπὶ τὸ ἄγω οἃ τὰ- 
εἰοοἰπδίϊοηθ ΡΒ] ΟΒΟρμ5. ΘΟ ρΙῸ θᾶν υἹ, 4886. 86 ΟἸμηΪὰ οδα- 
ΒΦΙῚΠΠ) ΘΘΠΟΓΆ 511}}}} ΘΓ ΠΘαΐ, ἴπγα δχβρθούθβ θιιπὶ νοὶ ροῖ- 
ἰπ 46 την ουβα!  ἀΡο πῃ ΘηΐαίΟη6. ἰμΠ ἰΓαΐθι. οαπβάγιιμι ἐπὶ τὸ 

χάτω το[αξαίιτιι, γὙ6] βἰηθιϊα οαιιβαγη ΘΠ ΘΓ 8π8 4ι06- 
46 ιρι μη θηξαί 9 η 6. ΡΟΥβΘσιίασιιη, οἱ ἢΪ5. οοηθοί]8. (γδηβίία- 

τα) δα αἰέξογαμπι αἰβραςαί 015. ρᾶγίθμι, αὖ 60 ΘΘΠΘΓὰ ἰρβἃ 
ΘδαΒαΓαἢ ᾿ΠΠηἰϊΐα 6586 ἀοσοαί. 864 ἃ [8}1 οὐ 6. βου ρου 

Ἰοηρο τϑοθαϊέ, Εὐχουβαδ ΘἢΪΠῚ ΘΟΙΠΡΓΟ ΓΘ. ΠΟ 6588. Οϑιι588 
ἰηΠηϊα5. ἐπὶ τὸ χάτω, 4αδιηαδῃι τη] ΠΪη16. 59. ΠἸοαν "Ὁ ΠΟ 46 
ΟἸΠΠΙθι18. 56. αἀἰβραίαγθ οδιιβδυιηι ΘΘΠΘΥθι15, ἔδιηθη ἰπαιιοίαϑ 

ΡΓοΐδοίο ἔογιη!αθ ἔχ τίνος, απ πδαγραν!, ΒΘ ἢ Π οΔ΄0Π6, 

ΘΔ ΠῚ ΓΟ] ΘὨ ΑΙ ΟΠ 6 μη ΓΘβέγ ΠῚ} δ ΠΠ 81 ΘΔΙΙΒ8 1 1Π Δ ΘΙ Ὁ [61]. 

Τ)οῖη46 46 ἢηΔ]Π1 οδῖιβα 09 -- 1Θ οὐ ἀς ἴογιδ!! ὁ 10 --- 20 [ἃ 
ἀἰββθυϊί, πΐ, 51. ΘυηΪ 0. ἴῃ Πἷδ ὁαιιδᾶ 6 ΘΠ ΘΙ 115 ΡΓΟΡΤΘαΙ ΘΗ ΑΙ 
οὐ τορτϑάϊοπαϊ ἀϊβοῦιηθη μᾶς ἴῃ αιδοϑίίοθ τοοίθ ἈΡΒΙοΓο- 

τοίαν, ᾿ῃΠηϊδέοιη ἐπὶ τὸ ἄνω τοίθ!! αι. Μονθηΐθηι οδιιβᾶιη 
ῬΓΟΥβιι5. Ομἰβῦ δχοπίογο Τ)θηΐᾳιο ὁ 20 544. γα οηθιῃ δα αἱ 

ἐδιὴ ἰδία Ρδίθηΐθιῃ, αἵ δ Οἴμοι σαπβαχ αι ΠΕ Π ἢ αίδ π], 5106 

ἐπὶ τὸ ἄνω 8ἶνα ἐπὶ τὸ χάτω, 5ῖνα, 486 ΒΡΘΙΙΟΥ ογαΐ αἰ- 
νἰβῖ9, εἰς εὐθυωρίαν 5ἶνα κατ᾽ εἶδος, ῬΑΡΙΓΟΥ γ θυ ροϑβδβι, 

εἴσιο. δαμδοί δἰ θθγᾶμῃ 1Π|81} αἰἰβριυςαίο 18. ρᾶγίθηι ὁ 27, απἃ 

ΘΘΠΘΡὰ ΘδιΙΒΆΓ ΙΝ ΠΘῚ 6586 ᾿μΠηἰΐα σΟΙΡΙΟΡθα. ΝΟ 6 6886 
διίθβ, αΐθιι5. Βαπς. οἰϊαπι ἀϊβραίαη! ογάϊηθιη. νο] ἰδ 65. ν 6] 

ἀοίομἀαθ, ρυοθθα βεῖο; 564 ἰπιβέιιπη. οὐ βμηρ! οθ οαμη ΟΥΕΙ- 
ὯΝ 
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ΠΘΠῚ ΠΟΙ 6586, λοι! οοποθάοί, «αἰ ἰπέορ ΤῸ ̓ πἀ οἷ. ΓΘ ἰρ581} 

βρϑοίδν δι]. 

ΝΟΩ 6556 ἀδούβαμπη ΠΗ δ} ΘΔ ΒΔΓ 56 ΓΊΘΙη, αὖ ὁχ 06 

ΔΙύθυ, ΟΧ ΔΙίουο δυό. Πὰς οὐ ΦΘ ΠΟΥ ]ΟΠ5. ΠῊ5. ΠΌΪ] 5 

5δἰὅ, ρυππη 46. πη δέου 1 σασβα σΟΙρΡΓΟ αΐ, αἰδε!ηοία 510 1Π- 
οδίίομθ [ον] 6 ἔκ τινὸς γίγνεσϑαι. ϑοροβιία θηϊη θᾶ 81- 

σηϊποδίίοηθ, 486 δα ΓοπηροΥ 5 ἀδοῦγβιι ρου ποδί, μὴ ὡς τόδε 
λέγομεν μετὰ τόδε "22, εἴ. 4 24. 1028) 8, φυίΐρρα 4ὰ86 ἃ} 
δᾶ φαδθϑέίοηθ ἃ] 16 ηἃ 5810, ἀπρ]τοἶδον || Τουμαα!]α πϑιγρ ίπι ; 
ἀϊοίμηιιβ Θηΐμ. Δίου μη Οχ αἰΐθγο ΠΟΙ νοὶ] βίο ἂὐ νἱν ἢ ὃχ 

Ρίθτο, νε] δῖ αὐ δὸν ΠῚ οχ δάπᾶἃ. ΕἾ ἴῃ ΠΠ|ὰ ααϊάοιη. Θ6Π6- 
γδΠ 61 ταύομθ πῸ πονὶ αυϊάαιδηι ὃχ ἰρβὰ ρὁπογαίίομθ δνᾶ- 

αἀϊξ, οὐχ ἐκ τῆς γενέσξως "1, 5εἀ Ιά ᾳιοά ἴδ 6 Π4] ρτο- 

σοββα σομί ποίαν, τὸ γιγνόμενον «20, Ιάἀδοσιθ τηϑάϊαμπι αϑί 

Ἰηΐ6 65. οὗ ΠΟ - 6η8, δ ΡΘΡΓΘΟΙΓΟἢ ΘΙ ΒΕΠ8 ΠῚ Ρογάποιξαγ; οἱ 

«απ τὸ γιγνόμενον, υἱροία μεταξὺ τοῦ ὄντος χαὶ μὴ ὃν- 
τος α28, βυδρία ῃδίπγα δα] βιιᾶμι ἐοηδῦ ΡΟΥΘ ΟΠ μι, τῶν 

μὲν γὰρ ὄντων μεταξὺ ἀνάγχη τέλος εἶναι 4, ᾶδο χαϊάδηι 
ΘΘΠΘΓΔΓΟ ἴῃ ᾿πΠΠ πὴ ΡΓΟσ οἱ πο ρΡοίοϑί. [ἢ ΔΙτΈγο δαΐοιη 
ΘΘΠΟΓΑΓΟΠΪΒ ΘΘΠ6Ι6, 4π04 Εἰ η Ποαίαμη οϑ δὄγὶβ ἐχ δΔαπᾶ 

ΘΘΏΪΠ ΘΧΟΠΙΡΙΟ, Δἰέθυιη. Θχβιβεϊς ᾿ηξογοϊ ἀδηΐα αἰΐογο, ἃ0 υἱοθ 

νοῦβὰ ΒΟ Ἰηίογοπηίς 110; πὰ σφ Ομ ΓΔ ΠΩ] ν] οἰββιαάϊηα (ἀνα- 

κάμπτει δ, 46. σα. νοῦ. ἀ8ὰ οἵ. ὙΥ αἷίζ δά Αη. ροβί. 1 3. 
72" 36) φαοῃίδιη δ ϑιαιπ ᾿ρϑἰ8. ἸηΪ τ ΘΟ ΓΑ 10 Του ΘΓ ΠᾺΡ, 
ἸηΠηἰΐα5. ργοονθ θη! δχοϊαϊίαν. Παχια οἰμηΐηο τὸ γίγνε- 
σϑαι ἔχ τινος ποῃ ροίοβί ἴῃ ᾿μΠπηϊίαιη ἀδθουβίπη ργορτΘαὶ. --- 

Ηδο δχρ]ϊοδίϊοηα 8δ{15. ἰδπι ΘΟΙΠΡΓΟὈ αίἃ 6586 Βρ6γοὺ, 4π86 ἴῃ 

Ἰδοίίομα ΒΕ ΚΚονδηα ᾿πηπλΐαν!, ΑἸΘχδηγὶ ΡΟ ἰββι πηι 56 οι α5 

δασίου(ΐθ). α 22 μὴ) 50υρ5ῖ, Ὁ] ΒΘΚΚ. ὁχ αἰϊᾳφαοί οοαά. 
ΘΧ Πα 7, 8. ἀοίηα «28 οὐχ οὕτως ἀλλ᾽ σαϊῃ οοἀ 4. ΡΓΟρΡΘ 
ΟἸΠηΪθ18. ΟἸΪ81. Νοαιθ δηΐ Ἰά ἃϑίε, αὖ ΟἸμΠ 685. ἰπχία 8]- 

ΘΠ ΟΔΕΙΟΠ 65. [ΟΥ] 86 ἔχ τίνος δηυμηδγοί, 564 πιὸ βθοἰπἀδί, 
αδθ πο ποη ρογποηΐ, μὴ ὡς τόδε λέγομεν μετὰ τόδε, εἴ 

Θἃ5 πο 0 τοοθηβοαΐ, ἴῃ απίριι8 πᾶθο αιδοβίϊο οὐ ἀἐθού νϑῖ- 
ΒΆΡΙ οὐ τὸ νούὰ ἀοἰμθ νϑιβαίαγ, --- Οποα δαίθι ρᾶι} 10 ἰη- 
ἴνα 61 ἔστι Ον5], ΠΟ ρΟββμ β8η6. δἰ δι δά ἢ] 6 Γ6 δαοίοτυι- 

(θη αδηὴ Ἰηζονρ γί τα θοοτιπι ΑἸοχδηάγὶ οὐ Αβο!θρῖ, 568 
᾿ρ8ἃ βοηῃηξθηξδθ ταί η6 ἃ ἀδ ΤΟΡΟΒαΪ βου ρίπγἃ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΟ 

νυ] οίον Παρ ταν]. 1) βου θη ἀπε δδὲ θη ἰά ΘΟ ΠΟΓΔΙΙΟἢΪ5. σ6- 
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Π015, 404 νἱγὶ 6 Ρίογο Δ] οβοθηεῖβ Θχϑιηρ]ο {ΠΠπιβέγαίιιμι δϑῦ; 
ἴῃ 60 διιέθη) ΘΘΠΘΓῈ δρίο δὺ ρτοριία ἀϊεϊίαγ: οὐ γίγνεται ἐκ 

τῆς γενέσεως τὸ γιγνόμενον (1. 6. 1ΐὰ αὖ Θχ ᾿ρ8ἃ ῬΠΟΓΑΙΟΠΘ 

πονὶ ααϊά ργοάοας), ἀλλὰ (ἰηΐ. γίγνεται) μετὰ τὴν γένξσιν 
᾿.. 6. ἐκ τοῦ ἤδη γεγονότος ΑΙδχ. ν. 116, 22. 564 ἀλλ᾽ ἔστι 
μετὰὶ τὴν γένεσιν ποῃ ροίεβί δ αἰβέϊηριοπάςσμ ἴθ. ρο ββὶ- 
ΜΉ.) ΘΘΠΙ5. ΓΟΙδυγῖ, “ΠπΟηΪα 6556. 4υϊάθμι ροβύ φϑηογαίο- 
ΠΟῸΠῚ ἴῃ αἰγοᾳιθ ΘΌΠΘΡῈ τϑοία ἀϊοίξιγ 4 ἀποα [αούαμη δβί. 

9940 6 ἅμα δὲ χαὶ --- 9 ἀΐδιον εἶναι. ἘαΪϊ5ο ΑΙο- 
χη 6. ἃ0 Πἰ8 ἴη416 νογθῖβ, Πηϊα ππΠΐν ΘΓΒΆΠ ἀΡριπη ΘὨ ΔΕ]0Π6, 

βίο α ρμαζαί Ρ ΟΡ γδοίαγ! σθημθγἃ ΟΔιβατη, οὐ θυ 4α]- 

ἄδην τηδέθγ Δ] θη οϑιιβαη. ΝΟ πονᾶμι ΟΥ̓ αἰβρου δι! 5 
Ραγέθῃ, 5θὰ γεἰββίπηθ ἢδθο δάἀάπθοίθη ἃ 6586 ΒΡ γον 5. νϑι- 

015, ν 6] οχ ραγέοαϊα ἅμα ᾿ῃέθ! 105. 4ὰὰ οηπα ποία μι 1ΠΟΙΡῚ- 
{πτ. ΝΙΠΝ Γτη πππῖ ΘΘΠΘΓΔΙΙΟἾἶδ. ΘΘηΙ5 --- απο 8}101 ἁπλῆ 

γένεσις Δρρο!]δίαν --- 14 ροϑυϊί, ἴῃ 400 δἰίογαπι ἢ τη οΓθιιηΐθ 
ΔΙίοΓΟ; ΘΔ ΠῚ 5ΕΓΒΓΠῚ ΒΟ θη ΠΟῸῺ ρδίοια ἴῃ πη πὴ 8η- 
ἴδα 68, 486 84] ΟἸηηἶᾶ Οδαιβδτιι ΘΘΏ ΘᾺ ΡοΥ Πϑγθῦ, ΓΑΙ Π6 

ἀοιηοηβίγανογαί 411 --- 19; ἰπ 6 ἴα ΘΟΠ Ομ ργίηδη Θ’6Π6- 
ΓΔΕ 5. ̓π δέου πὶ ΠῚ ΡΟ586 ἰπέθυεϊγο {απ 44 οχ δὰ [ἰδύ, 

ποῖα δ4 δᾶιῃη δχίθῃαϊ ρο556 δᾶμπι ΠΟΙΪΟΠ ΘΠ Θ᾽ ΘΠΘΓΔΙΙΟΠ15, 6Χ 
488 δἰέθγαιη Πογὶ ἀϊχογαξ ᾿η δυο ἀθηΐα αἰέίθνο. --- Ηδθο νἱα6- 

ἴα οογίθ βου ρίουβ 6556 βϑηΐβῃίἃ, αιιδιηαδπι δᾶπὶ ψ6] Π6- 

ΘΘΒΒΆΤ]0 δα μδης, ἴῃ α4πἃ ΠῸΠΟ νογβαίαγ, γα ! οἰ ΠΔΕ! ΟΠ 61 ΡΘΓ- 

ΠΠΟΓΘ, γ6] ΠΘΟΘΒΒΩΤΙΟ ΘΧ ἰρ5]8 σνϑυθὶβ γϑρϑίΐ ποὴ οοῃίθηάε- 

ΓΙ; ἰρ88 ἢ σοῦρα ν᾽ ἀθδηΐαγ οὔϊρίδιῃ ἴῃ οἰγοι! 0. ν ΘΙ 521]. 

994 9 ἔτι δὲ τὸ οὗ --- 16 πέρας ἐστίν. ἴῃ οδιιβᾶ 

ἤΠ8]1 ποη δάμη ρτοστ  ἀ] 6 η4] ἃ δἰίθρο δά δἰέογαπι 1ΠΠ1η1- 
ἰδίδθπ), ὁχ ᾿ρϑἃ δἰιι8 Ποίίοη 6 τηδηϊ[ϑβδέσμη οϑί. Οὐδ 4] δα- 

τ 1 νηΐ, 11 {ΟΠ} πη οἰμηϊηο ΠΠΔ] θη οδιιβ8πι δῖνθ, αὖ δἷΐ 

Βουρίον, τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ φύσιν "13, αὐυἱὰ τὸ ἀγαϑόν εξ 
τέλος καϑ' αὑτό, εἴ. δὰ 4] 8. 983α 32. Νῶο 5βιυδεϊρογεί 41|5- 
48 π) ἈΡῸΓΘ. ααϊάεμιανη, ΠΙδὶ ἤπομ ἀββθοπέιγιβ, οὐδ᾽ ἂν εἴη 
γοῦς ἐν τοῖς τοιούτοις 1. 6. οἱ πράττουσι μὴ μέλλοντες ἐπὶ 

πέρας ἥξειν. --- ἴῃ ρυϊπεῖϊρίο μαΐϊαβ ἰοοὶ ΑἸοχαπάογ Ρ. 119, 7 
ΡΙῸ ν. ἔτη. δέ παρε ἐπεὶ δέ. Οἰιᾶιη 581 ρυόβθανθυὶβ [θοίϊο- 

Π6Π], ἃ ρδγίϊουϊα ὥστ᾽ ἀροάοβίβ οὐ οὐἤϊθπμήα, οἵ. δά Ζ 10. 

1035) 18. 
994)10 ἀλλὰ μὴν οὐδὲ --- 20 ἐχόμενόν ἐστιν. Νεὸ 
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[ΟΥ̓ Π.8 1185. σαπβα ᾿ηΠηϊ δέου δά {Π{. Ῥοΐοβῦ φαϊάθιῃ δ 0 

ΘΧΡ ΟΠ 15. 510 }18. ΠΟ 5. δ δἰΐδιη τ άτιοὶ οὐ βἰ μη} Π6 1 ΡΟΥΤΟ, 
410 1 ρΓΌΟΡΤΟββιι ΡΟΒέουο {ποι ἀ 6 110, 51 Θδιη ΘΠῚ 

ΡΟΥΘ. ΘΟΙΠρ Γᾶ οΥ5, ΧΡ ΙΟΔΙΙΟἢ18. [σι οὐ ἀϊοίοη 6. ποία 

οὐδ, πλεονάζοντα τῷ λόγῳ. ϑοά οὖ ρον ἀο "0. Τη89}5 

δὰ ᾿ρβδδμη τϑ ἀπ ἄδπὶ ρου ηθὺ 48 πὶ ΡΟβίουον, οἵ νΘ1Ὸ 
ΡΤΙΟΙ 51 ΠΟ δββοῦ γοὶ ἀθ 10, Π6 6 ΡΟΒίοσΙΟΥ οββϑοί. οἵ. 46 
Θδθη τὸ Δηδ]. ρυ. 1 22. 1)6 ρδυίοα ! 8 τὸ -- δέ 18, 19 5101 

ΓΟΒΡΟΠἀοηθθι5. οἵ. θυ. δά ΝΊρ. Ρ. 8380. Ηαγίαηρ ΡῬαγί. 1. 

Ρ- 17]. 

904) 20 ἔτι τὸ ἐπίστασϑαι --- 21] ἀπείρῳ εἶναι. 
ΕἸ δ)4 994« 19. ΤηΠηϊαΐθιη οαυιβᾶσιιη αἱ δίδει ηΐ, 11 ΟἸΠΠ ΘΙ 

ΦΟ]]Ππηΐ ΒΟ θη ΕἸ; 56} Γὶ ΘηΪμ Π1}}}} ροίοβί, ἀοηθο δὰ θὰ μοῖ- 
νΘΠΘΡΪΒ, 4πᾶ6 ΠῸΠ ΔΠΊΡΠ1π5 [ἃ αν! ἀπηίαν οὖ αἸβί!η συ ΠίαΓ, 

αὖ ΘΟΥΠ ΘΟΘΉΪ ΠΟ δα ἰδ ν 6] σΟΡὨἸΠΟ Ποῖ γ 6] σδιιβᾶιη Το- 

[ογαίαν --- ἢ Θηΐπη ΒΘ Ὡ ΠΟΤῚ νἱ δία νϑυ 18. πρὶν ἢ εἰς τὰ 

ἄτομα ἐλϑεῖν 21. Ἡπῖΐς ταίϊοηΐ ορροπὶ ποη ρμοίεβί [ἰπθᾶ 

ΘΧΘΙρ αι, 4886. ᾿ἰσοῦ ΤΠ Πηϊΐδ 6. αἰ ΙΒ ἸΟσαμ. ρτ ας Θδΐ, ἢἰ- 

1110 ἴδιηθῃ 5θοἴτδ᾽ οΟρμοϑοδίαν; ΠἰΠ68 Θηπ ΠΟ χατὰ πρόσ- 
ϑεσιν εἰ ἐνεργείᾳ, 564 χατὰ διαίρεσιν οὐ δυνάμει 656 ἰηῇ- 
ΗΪΐα, 66 ΘΟ ΡΥ Θέτι ππθηΐθ, απαίθηι5 ΡῸ [650 τὴ 1 Πη]- 

{πη αἸν 161, 564 αδέθηϊβ. θυ 5. Πηθι15 ΤῈ νογὰ 6 8: οἰγοθτη- 

βουρία, νοῆσαι δ᾽ οὐχ ἔστι μὴ στήσαντα 24. Οπᾶτο ααὶ 
σορποβοῖξ τὴν ἄπειρον ᾿ἰηθᾶμι, 1. 6. τὴν ἐπ᾿ ἄπειρον διαιρε- 
τήν (ΔΙαχ. Ρ. 122, 14), 15. ποὴ ἱπάποοϑῦ δῃϊμηιμι ἰἢ Π 85, δ 6 

Ροβϑιηΐῦ ΠΟΣῚ, αἰ ν]ΒΙ 065 αἰ πιΠΠΘΓΆΓΘ. --- Ῥγοχίμηδ νοῦθὰ ὁ 2 

ἀλλὰ χαὶ --- 27 ἀπείρῳ εἶναι αυϊά 5ἰσ σοι, ΠῸἢ ΡΟβ5111 
ὨΪΒ81 ΟΡβοῦγα 4αδάδι αἰν! ΠδύΟη6. ἀββθ 48]. ϑιοα! [᾿ηθὰ ᾿ηῆ- 
Ηἰΐὰ οβϑύ ρτγορίοιοα, απος ροΐοβί αἰνιῖ ἴῃ ΤΠ" πππ|, 511}}15 

1η πηδίουϊἃ σΘΡΪ {τ [ΠΠἸ ΠΙΐα8, αιᾶ6. Ροίοβύ 1 Πη1ὲ85. ἴῃ 586 Το- 

ΟἸΡονα. ἀπα!!αΐοβ. ϑοά ΘΟ [ΓΙ 681) ΒΘΙΠΡΟΙ Οροτίοξ ἴδμι- 

48] απδ6 1516 ὉΠ οὐ! δι ὃχ 115. ΓΘ 15, απ86 ᾿ηθΐι ἃ0 
μη α 06 οχ ἃ ΡΙΟΟΓ ΘΔ ηΐα", τὴν ὕλην ἐν χινουμένῳ νοεῖν 

ἀνάγκη. Οἰπηΐηο ποίϊο ἰηΠηϊαί5, τὸ ἀπείρῳ εἶναι, τ Π 18 

ΤΟΙ Ὠδίμπνδιη οὐ βι ϑίδην μη σοη πο, οἴ. ἢ γ5. ΠῚ 4 --- 8; οἵ, 

51 σοῃεηογοῦ, ἰρβᾶ ἰδιπθη ποίϊο ἰηΠηϊδέ15, τὸ ἀπείρῳ εἶναι 

27, αυϊὰ ΠΟΙ οϑί, Π0ἢ δυὶξ πη Πηἰζὰ. 

994) 27 ἀλλὰ μὴν --- 31 διεξελϑεῖν. ΟΠ, δά 9944:19. 
-- τότε γὰρ εἰδέναι χτλ. ΟἿ. δά 4 1. 980α 22. 
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σύν φαι ἡ ἢ 

(φιιαθὶ αιιὲβ μοί 5δίηειηι ρνοῦοί ἀοοοιαϊὲ τ'αἰλονιθνι, ωινίηι 
δα; τιδιὲ δ οοηϑιοίμαϊἶηο ροπαδαί, δ," μαἰ οι 6 οριι5 Θϑί, τ ἔπ 
φηοίδοί 5θηθῦ ϑαπὶ δϑοίθίι", ψιαθ αρία 5ἐ} αὐ παίιω αμην τοὶ 
994. 32 --- 895.α 14: οἱ πιαίἠθηϊαίίοαο ηιιΐάφηιν ἀἰθηιονδίν' αἰλοτὶϑ 

δθυθνίία5 πον δέ τϑηνΐ"θηάία ἐπ αἰἰδοὶρίμια ρἠμϑῖσα --- «19. 

Αἀ υπϊνουβᾶιη. μδηο αἰδβραίαί μοι οἵ. ἘΠ. Νίο, Ε1. ΕΠ. 
Επά. 1 6. 1210) 40 Ξ. 

θ9ῦα 2 οὐχ ὅμοια ἰηΐ. τοῖς εἰωϑόσι νοὶ] τῇ τοῦ πρά- 
γματος φύσει, χιαδμμ ὨΪ ΠΗ τα ὁχ π8ὰ οὐ σοηβαθίπαϊ 8. ΠΠΪῸ6 
δοβίπηδηΐ. -- - «4 τὰ μυϑύδη κτλ. εἴ. 1 8. 1074 4. 

θ9δα 10 διὰ τὴν μικρολογίαν 1. 6. ρτορίον ῥα 8η) 

ἴῃ ΤΟ 15. ΜΠ 115. 5 ὉΠ ἕο, ΠΟ 486 ΓΘ ν γᾶ οϑὲ ραί48, 
5606. σδιη μα  ἀδπη 6856. 5101 ρογβιδβογαηῦ, οἵ, ΕΠ. ΝΊο. ΓΝ 4. 

1122) 8. 
995416 ἐν τοῖς μὴ ἔχουσιν ὕλην. Οὐο «αἰά τοπιο- 

ἐϊπ5. οϑὲέ ἃ τηδίθυϊα δὲ βιιαρίθ πδίμγα 5} ]1οἶτι8, 60 ΤΠ8ΙΟΥΘΠῚ 

ἀπ {16 ΘΟ ὨΪ ΕΠ Οἢ5. 5 6ΠΠξαΐθπ, οἵ, δα “΄ 2. 9824 206. (οη- 

{τὰ 81 ααἰά ἐοα! τ οἴ τηδύοεϊα, ταὖ ὰδ6 51} ἄγνωστος χαϑ᾽ 

αὑτήν, Ζ 10. 1036α 8, τηΐποῦ οϑὲ Βα  ΠΠ{85. τϑαυϊγοηάα οἵ. Το- 
Ραίΐξαηάπη ἴῃ ἀοπθη4ο ὅτε ἀεὶ ἀναιρεῖν ἔστι, Ζ 1ῦ. 1040α 7. 

θθ9ὅα 17 ἔσως. ΟΕ. δά 4 ὅ. 987α 20. 
θ99ῦα 19 χαὶ εἰ μιᾶς -- 20 ἐστιν. Ἦοο επμαπμοϊδύμμ 

4αδιηαπδιη ἴῃ ΠΠΡτῖβ οὐ βευρε5. δὲ 15. ὀχ! οίαν. Ομ 18 

εἴ ἃ} Αβοίδθρίο ἴδῃ) δϑποβεϊίαν, ἰδιηθη 5δῖη6. 1 ΔΉΠ0Π 6. ΟἸηϊῦ- 
(δμάτη οβδὲ οχ δπείουίαίο ΑΙοχδηάι. [85 δηΐπὶ Βᾶθο νϑυθὰ 
ΠΟ τποἀο οὐ ἴῃ που ργθίδέ θη Βυΐ5. ΠΤ], 56 οὐϊδηι 

δα ρυϊμυδα ἰθὺ 8 ἀπορίαν 1. 990 4 δἀποίαξ, Βᾶεο γουθᾶ 

851} ἤηοιη ΠΠΡγ] α δά βουρία 6556. ἃ 4αϊθαβάδμ), αὐ Βα) υθηΐ 

4π0 νϑῦρὰ {Πῦτὶ 8 τοΐογγθηί οἵ. ΑἸοχ. ρ. 130, 24. 

Ρ. 
ΓΑ 

Ἵπορίαι, ηπᾶ6 δά Ρῥγπηδη ΡΒ] ΟΒοΟρίδμι ρου ηθηΐ, ΠπῸῸ 
Πργὸ οὐ γθοθηβοηίαῦ οὖ ᾿ηνθβϑυθαηίαγ. Εἰ Θηΐπὶ δα ἰην θη 6 ἢ- 
ἄδπη τὶ δἰϊοαῖιβ νου αύθῃ σον Ἶ556 ρτμησπι Οροτγίεί, 486 

» 
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Ροβϑίηξ 46 οὰἃ τὸ ἀυθλίίανὶ, οδδααθ 'π αἰγϑιηααα ρᾶγέθῃ αἰβρα- 
ἰα586; ἀΠ που] αί 65. δηΐμ, 4πὰ6 ἰρδϑὶ ἰηϑιιηΐ τοὶ, ἰδ ἀθιμιπῃ οἵ 

ΘΧρϑαϊοῦ τϑοίθ οὐ πὴ Θχρϑαϊογι οορηῃοβοθί, 4] ᾿ρ885. οὐ- 

Θθονοῖ αΠΠουΠαΐθ5; οὐ ἐαϑέϊιιβ ἐπα ἀἸ οα 0} απ] Γι δ πὶ ΔΙ - 
[6 οατιβθ. σοΟηϑίϊ{|τ|8. αἰγᾶιηα6. ρατγίθιη δι ἀϊ νου σαιιβαμ α- 
σοηΐοπὶ (οἵ. ἀδ σοοο10 1 10. 279) 7). Ἐδηάοιη ἰῃνθϑεσδη αὶ 

νἰδηι ἱΠρΤΘἀἸομἄαμπη ἀ1ο] οὐ 'ρ56 Ἰηρτοάϊταγ 46 δη. 1 2. 403) 
20. Ῥἢγ5. ΓΝ 10. 60]]. 1. 208. 84. Απδ]. ροϑί. 1 3. 9θα 37, 
οἴ ὙΥ αἴ2 δά ᾿ι. 1. 1)6 βῃρα}15. δαίθιῃ ἀπορίαις ᾿ΐα ἴῃ αὐγδμι- 
46 ρᾶγίθιῃη αἰβραίξαί, τὖὸ ΠΟἢ 8} ρ515. ΓΘ. ΡΥΙΠΟΙΡΙ15. ΡΓτο- 

Ποεϊδοδίαν, 564 ἐκ τῶν ἐνδόξων, 1. 6. ἃ Ορ᾿ΠΙΟΠΙ 5. σα] ρ δ 15 
ἸπΠᾶχη6. δὲ ργοθαίβ, αίαιιθ 16 Θχοσϑι18 ψουῖπ ἰθηΐοί πιδο 5 
48 ἰηνθηΐαί. ἴα αππιη} βίης οχ Αυιβίοίθ!β ἀθβουρίιο 6 
διαλεχτικοὶ λόγοι οἱ ἐκ τῶν ἐνδόξων συλλογιστιχοὶ ἀντιφά- 
σξως 50ρ}ι. 6]. 2. 1056 3, οὐ ἀϊαϊθοίίοα ὃι5 πειραστιχὴ περὶ 
ὧν ἡ σοφία γνωριστιχή Γ᾿ 2. 1004 25 (εἴ. ὙΥ αἰ Οτρ. 1]. 
Ρ. 435), υπΐνϑυβο ἰοὺ ΠἰυγῸ ἤθη ἴδηι ἰρδ1115. βοϊ δηί8 6. ρᾶγ- 
ἴθ, “πη αἰ] ΘΟ οαπη οἷτι5 ΡΥ Δ ραγαί οπθιὴ σΟμΕ μου! ἀρρᾶ- 

Γοῖ, 486 ἀἸδ] οοἰϊοα δῖ85 απδηίαμη. ναὶθαῦ δά οορ Ποβοθη δὴ 
νου δίοιη Αὐἰβίοίθοβ οχροηϊ Τορ. 1 2. 1014 84, εἴ. ΗδγΔοΓ 
Καὶ. 1)αγϑί. 11. ρ. 840 544ᾳ. Ἰίδψφας [ἶὺ οὐδ. 1106 Γ ααδδὶ 
ἴῃ ψϑϑε θα] 0 νογβαύαν. ΡΠ] βορὰ 6, ργορὶιβ ἔδιπθὴ δά τ θη 
Δοορα δ δὴ [Π0ῸΓ ΡΥ πα5, Βαυϊάθιη. ἴῃ ρα ἰγὺ Ὠ1}}] 
ἰα ἃ ααδι Δ] ἀ6. ῬΥΙΠ15. Οα 1515 θη θηΐ8 6 ΓΘΟΘΏΒΟΠΙΌΓ 

οἱ. ᾿παἸ!οδῃίι, μποο δαΐθαι ἴῃ ΓΟ ρβῖι5. τοὶ ἰῃν Θϑι σ η486 
ἀΠ ΠΟ] αἴθβ ρογίγδοίδηϊαν, βῖνθ σοηβρίοπαθ ἰδ ἴῃ ΡἰδοΙ 15 
ΒΡ ΡΠ ΙΟοσί. ΡΒ] ΟΒΟΡΟσ βῖγα ἃ]0 4118. δἰϊαυι. {πὶ ΡΥ Δοίογ- 

τηἰββο, 99ῦα 26 54. ΔΑο ρυῖμηο ααϊάομι οἀρίίο ἀπορίας ομιι- 

Ἰηθγαῦ (δ ηΐα), το] ααα 101 ραγίο ἴῃ αἰγαιπαο ρᾶτνίθην (6 115 

ἀϊἰδβραίαί, φαοα αατη. ΠΟ ἢ ῬΓΌΓΒι5. ΘΟ θη ογάϊηθ [Δοἰδί, 0 

Θὰ8. Θηιπηθγαν ξ, β μοι αβ ΟὈΪ ρογέγδοίαν εαϊ, Ὀγονιίον νἱ ἀθίαν 

πα] οαη απ, αὖ 10] χαδογαίαν 81 ααϊὰ δα δὰ5 ὀχρ απ 88 η6- 
οδββαγίιῃ νἱἀθαίιν, 995) ὅ πότερον --- θ αἰτίας, εἴ. 99θ0α 

17 ---26. --- 6 χαὶ πότερον --- 10 τοιούτων, εἴ. 9960 25- 
--- 9097κα 15. --- ὁ 10 εἴτ᾽ --- 11 πλείονές εἰσι, εἴ. 997 1 --- 25. 

Ῥτγοχίμηδη) ἀπορίαν 12 χἀν εἰ --- 13 αὐτῶν ποι 519] πὶ 
Ρον γδοίαγὶ ἰδ ϑυυδητ5. Δαν γε; 56 ΒΌΡΘΙΙΟΥῚ ᾿ίὰ δά- 
᾿νδογοί, αὖ ἈΡῚ 118 ρΡοηβδίαν, 46 ἢδο οέϊδπι ν᾽ 467] ΡΟδϑι{ 5818 

αἰδρυίαίιηι 6586. --- 18 χαὶ τοῦτο --- 17 αἰσϑητῶν, εἴ. 9974 
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84 ---ὁ098α 19. --- 818 περί τὲ --- 20 οὐσίαις, εἴ. 997. 25 

- 34. --- )20 πρὸς δὲ --- 27 ἐναντίον μτδοίοιτηϊββα δέ ἴῃ 

ἀϊδβραίαίίοηθ τῶν ἀποριῶν, ΡΘΓΓΠΟΓΟ δαΐθι ΒΔΓ’ Τ ΘΓ ὁ0- 

ΘΟ Πθι δά ΡΓΠΠδΙῺ ΡΙΗΠ ΟΒΟΡ ἴαιη 1 6} Πὰν οχ 7) 2. 1003 
80 54ᾳ. 1θ0θ4α 17 54. οἴ ἐχ πηΐνουβο Πυγὸ 11. --- 27 χαὶ πό- 

τερον --- 29 ἕχαστον, εἴ. 9984 20 ---ὐ14. --- 229 χαὶ εἰ --- 

31 ἕκαστον, εἴ. 998) 14 --- 999α 23. -- 31 μάλιστα --- 84 
ἀριϑμόν ποη 5Ι ΠΟ Π] δέ αα!ἄθιη Θχδιηϊηδίῃγ, 564 ἸΠδ ΧΙ ΠΙΔ ΠῚ 

Ρϑγίθιη ἴῃ δᾶ σοῃί θέαν, 486 ῬΓΟΧίη6 ΒΘΘΕΙΌΓ, -- ὑ84 χαὶ 

πότερον --- 36 ὄντων, εἴ. 9994 24.--ὐ24. -- 9964] ἔτι αἱ 

- 2 ὑποχειμένῳ, εἴ. 999) 24 --- 1Ἰρ000α 4. --- «2 χαὶ πότε- 
ρον --- 4 φϑαρταί, εἴ. 1000α ὅ --- 1001κα 8. --- «4 ἔτι δὲ --- 
9 ἀέρα, εἴ. 1001α 4 ---ὑ 25. --- «9 χαὶ πότερον --- 10 πρα- 
γμάτων, εἴ. 1008 ὅ --- 17. --- «10 χαὶ δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ, εἴ. 
1002 32 --- 1008 δ, φὰο ἰοεο, φασι κίνησις οὐ δύναμις ἃγ- 
{ἰβίιη8. οομδοιθδηΐ, ρτοχμηδιη οἰΐδιη ἀπορίαν, 411 ἔτι πότε- 

ρον --- 12 πολλήν, δχδιηδέδμι σΘηβΘ ίμηιι8. --- 412 πρὸς δὲ 

- - 10 ἐν τούτοις, εἴ. 1001 26 --- 1002} 11]. 

9954 28 διαπορῆσαι εξ διεξελθεῖν τὰς ἀπορίας, εἴ. 

αΆ5, δῦ. 4. 9994 32. Καὶ 1. 10ὅ9α« 19, 615. 771 9. 1086α 34; ἰη- 
ἰεγάπιη ἰαπηθη διαπορεῖν ᾿ΐα ἀβιγρδέαγ, τι ΟἸηἾ55ἃ ΡΓΟΡ6 ΡΓδ6- 

ΡΟΒΙ ΙΟΠΪ5. διά βρη Ποδί θη. ἃ 5ΠηΡ]Π166 σοῦρθο ἀπορεῖν ΠΟῚ 
᾿Π8ΘὭΟΡΟΓΟ ἀΠΠ6γγὸ νἀ θδίαγ, εἴ. 4 9. 9914 9. 271 ὅ. 1079) 12, 
21. ἃ]. ---α80 ἀγνοοῦντας τὸν δεσμόν χτλ. Ἐδάδῃ οοιη- 
ΡδγδΈΟΠ 6 αὐϊέαν Ατσιβίοίο 65 ΕΔ. ΝΙς. ὙΠ 8. 1146α 24. --- «33 
δυσχερείας. Νοιηδὴ δυσχέρεια ἢ. 1. τηδηϊοδίο 46 πὶ ἴθι 

βΙσῃ Πα δίαθς ἀπορία: 564. αἰϊᾳφιδηΐίο ἰδιμοη [δέϊι5 ρδίοί 
δυσχερείας 5] ΠἸΟΔ(10, αὐ ἃ0 ἀπορίας ποίϊοῃς ἐγδηβοαΐ δά 

ποίίοηθ ἀτοπίας, εἴ. Π1] 9. 1085ὺ 17. 1086α 4. 012, Δ' 2. 

1090α 8. 4. 1091 37. }1. 23; 5ἰπη πον δυσχερῆ συμβαίνει 
δδθι πβυγραίαν τἱ δίας ἄτοπα, ἄλογα, ἀδύνατα συμβαί- 
γει, οἵ. ΜΙ 1. 1081 357. 9. 1085 6. 1086) 7. 

995)}1 εὕρηκεν. Ναϊηοιιβ Ξἰ Πρ Ϊ ΑΓ Ι5. 5 4πθ οἰϊοηάαξ 
ΡΓΟρΡίον δηξθοθάθηῃξεπι Πιπη Γ Ρ] ΠΓΆ] 6 τοῖς ἀγνοοῦσι, σοη- 
ἴεγδί. Ἔχθιηρ]α 5 η}}11ὰ ΜΔΝ, συ, αν. ὃ. 293. 

995) 4 ἔστι δ᾽ ἀπορία πρώτη -- ὃ διηπορήσαμεν. 
Ουϊάδιη ὁ ἀτδοοὶβ Ασὶ βίοι 5 μου ρυ θέ θιι5. ασιη μᾶθο νου θὰ 

ΘΌΜΙ ἴῃ 5ΘηΞι δΔοορογθηΐ, αὐ 46 ἰρβὰ μας ἀπορίᾳ ἀαπθίξαίαμ) 

ἰᾶπι οἵ. αἰβριίαίμι ὁ55ο ἴῃ βαρογίουίθιιβ ορὶπαγοηΐαι, η00- 
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ὨΪΔ ΠῚ) ΠΪΠ1] οἰπβιη οὶ [ἢ 115 ᾿ην θη! οραηί, 50 Πηδηὶ ΠΡ Υὶ αὶ δὰ 

ψοῦθα οχ ἰπρθη0 δα ἀάογιηΐ, δά {πᾶ Πᾶθο ΤΘἰογγθηίαγ, εἴ. 

δ 99ὅα 19. δε4 πραῖια οριβ δέ πὰς σοῃϊθοία τα δ Ομ ηΪὰ 
ΔΡΕΙββίμ!8. ΘΟΠΟΙΏιΠδ, 851 ΒΘΟ]ΌΪ ΠΡ νΘΡ ββ πᾶ) ΑΙΟΧΔΠα ΓΙ οχ- 

ΡΙΙοδεοπθιη. Ῥυϊμηὰ απ! αίϊο, αἷΐ Ααϊβιούθ! 65, δ θὰ5 Γ65 ρϑῖ- 

τ(η6ὲ, ἀπ] 5. 46. τ θι5. αϊεραξαίι δὲ ἴῃ Ῥγοοθιῃΐο; αἶβρια- 

ἰαίιη δαΐοι 10Ὶ1] οϑί 6 σδιιβίβ; Πδθ ᾿ϑῖσαγ πα} ἃ}0 δ 6] 

ΘΙ Π65. 86 θηςἃ ἰῃν Θβθ 86. δ᾽η0 ΔΠ Δ]186. ἃ}0 8118, ῬΥΪΒΝτΙΠῚ 

δδϑύ ἀπδοΓ ΘΠ ΠπΠ|. 

995) 12 σοφίας. ῬΙττ 415 σοφίαι δ᾽ στ] 85 5 ἢ  Ποδὲ ρᾶγ- 

(65 (συγγενεῖς) τῆς σοφίας, 46 ουπ8 ποίϊοπο οἵ, δὰ ἡ 2. 

9853. 20, φαριπδαιηοάτμι θ]1ΓᾺ}} φιλοσοφίαι ἀϊνονδβαθ βἰθηϊῆ- 
οαπίαν ΡΠ ΟΒΟΡ 6. αἸβοὶρ]ηδ6, οἷ. δά 4 8. 983) 21. 

Θοδὺ 16 οἷον οἱ ποιοῦντες. ΜΝοΥρι Παΐτ5. Θημποῖα- 

(0 η18 φασίν ν6] λέγουσιν τοροίθηαμ δϑύ ΘΧ βιρθυίογο φα- 
τέον "15. , 

995ὺ 19 ἡ ϑεωρία, εἴ. δα α 1. 9934 830. --- 20 συμ- 
βεβηκότα καϑ' αὑτά, εἴ. δα 4 30. 1025. 80. 

995) 28 οἱ διαλεχκτικοί, εἴ. ΤΎδη46]. ΕἸ. 8. 89. οὐ 1ο- 
605. δά Τηϊ πὲ τπι5. σαρ (15. δά βου ρίοβ. --- 24 ἐνδόξων, 
οἵ. ν. 136. 

οθδὺ 27 πότερον αἷ ἀρχαὶ χαὶ τὰ στοιχεῖα τὰ 
γένη ἐστί. Ατάοιϊοβ. ἀηΐθ ποιηϊηὰ ἀρχαί εἰ στοιχεῖα ρΡο- 

505, 4π|ὰ ἴᾶθο Ποιηΐηᾶ ργΓδραϊοαΐαμι σΟὨ δὴ πα ῃ οἰδί]0- 

ΠΪ5, ΟἸΙ ἐΘη405. 5881 ΟΡ». δά Μοι, ρ. ὅ1. Εὖ δὰ ααϊάθμι 
ΟΠ ΒΕ πο 10. ΘΟ δηΠηδίοἃ ΘΠ ΟΙΔΙΙ ΠΘΟΘββαγία οϑί δὲ νϑγῶ, 564 

1 ΡΓΟρίθγθα 1111 ἁρέϊοα! ! 1 ργαθαϊοαίο οὐ 6 ηαἱ 5 ηΐ τηᾶ- 

Θ,ΟρΡΟΙα ἀαθιίο. Μιάἀοίαν. οηΐμὶ Αὐϊβύοίο οβ ΠΟ ἢ 5ΠΗΡΠ1Οἰ 6. 
“Δ ΘΙΘΓΘ. ΠῸΠ ΘΌΠΟΙᾺ ΡῬΓῸ ΡΠ ΠΟΙρΡΙ5. οὐ. δ οι θη 15. βἰηΐ Πᾶ- 

μοηάα, 564 παϊῃ 5᾽ηῦ μα θηἃ ΡΓῸ 1158. ΡυΪΠΟΙρ 8. οὐ δ] θη θη- 
ι(1[5, 46 χαίθιιβ απ πη χίηθ. ἃοιέαν, [ἃ ΡΟ] Οὐ απ 588 
ΠῸἢ [ογ θη τι5 τη 0610 564 ρΡτο))δηάιι5 οὐ, εἴ. Θρϑηροὶ Μη οΒη. 

εἰ]. Αη2. 1843. Νῖ, 249. 
09041 χαὶ αἱ --- 2 ὑποχειμένῳ. (υδο ἀϊοδηαΓ οδι- 

586 αἱ ἐν τοῖς λόγοις οὐ αιιᾶε νἱεἰδβίτη αὐ ἐν τῷ ὑποχϑιμένῳ 

νϑίθυθβ ἴᾶπὶ ᾿η οι ργθίθϑ Α]Ἰοχαηάοι οἵ ϑυσίδημπβ ἀπ᾽ αν ΘΓ πηΐ. 

ΘΙ ρ Πὰν δαίθπι ν θυ} 15. αὐ ἐν τῷ λόγῳ αχϊοιηαία, ἀρχαὶ ἐξ 
ὧν δειχνύουσιν ἅπαντες 995) 8, φαοά ΑΙοχδηάον πθὴ ἱμπιργο- 
μαύ ρ». 134, 351, ριορίογοα δάιηοάιμῃ αἰββί μη]. νογὸ ν] ἀθίαγ, 
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4π|ὰ ἴῃ ΟἸπηΐθιι8 μἷ8 ἀπορίαις, πᾶ ῬγΓΟΧίπ6. νοὶ βαρτγὰ σνο] 

ἰηΐγα ΤΘΟθηβοηΐαν, ΠΠΪσΘ ΤΟΡΌΙΏ, ΠΟῚ αἰδβριυίαηαιϊ! οὐ οορπο- 

506 ΠΑῚ ρυϊηοῖρία δα μη θηέαγ. [ΔΠῚ 51 ἸΠ ΙΒ ΠΟΥ ΠΊΕ, τὴν κατὰ 

τὸν λόγον οὐσίαν 5860 6 δρρο!!ατὶ δι 5 ΕΠ 6} τοὶ [ΟΥπΠδιη, 
Εἰ. 1025» 27. Ζ 10. 1035) 13, 15. 11. 10374 17, εἰ τὰ ὡς 
λόγος αἴτια ἀϊεὶ φρυϊποίρία [ονιηλ]α, «0.8. 1θ070α 22, ποὴ 
ἀπ! αθίμαιι5 αὐ ἐν τοῖς λόγοις ἀρχαί ᾿ῃ ογρΓθίαγι ρυἰποὶρία 

[Οὐ] 18, ἀπ 5. Ορροπδηίαν αὐ ἐν τῷ ὑποχειμένῳ, ρΡυϊηοῖρία 

τηδέθυ ἃ. ΝΘο νθ]Ὸ Οριιβ δβδύ, αυρά νοϊποναηῦ Αἰοχδπ ον 

οἱ ϑυυίδηαβ, [Ου μη ἢ Παπὴ ᾿ΥΙΠΟΙρΊ Οὐαὶ σἰπ ᾿ΐα οχίθηθγ, αἵ 
οοάοθῃι ποιηΐηθ οἰϊδπὶ πα] α οὐ τηονθηία σης δαπέμν, οἵ. 

ΑἸοχ. Ρ. 184, 29; νιἀοίυν ροίϊαβ. ΟῚ ΟἸηηϊᾷ ἢ] ΘΠΗΠΠΊΘΓΔΓΘ 
Αὐἰβίοίο  δ5. δι ΓΙ ΘΌΠΟΓΙΓΆ, 566 ΔΟσΠΌΪΟΒΟΘΓΘ 1) 5]. ΠἸοδηἀἃ 

οἃ ῬΥΪΠΕΟΙΡΙΟΤη. ΟΡΡΟΒΙΠΠΟη6, 486. 58 ΘΡ 5816. ἴῃ ἀπδθϑίϊο- 

ποῖ οδάϊ οὐ ᾿δεϊββίμμθ. ρδίοί. 

99θα ὅ 54ᾳᾳ. (ἴ. Ρἢν8. ΠῚ 4. Μεοί. «4 ὅ. 6. 8. 9. --- «6 
ἔλεγεν. [)6 ΠΌΙΠΘΓΟ 51|Π0 87] νΟΡθ], 4] τοίονίαν δά μο- 

Π]Θ ἢ ΡῬΙΓΟΧΙΠΠΠῊ Πλάτων, πο δὰ τριποίϊπ8 οἱ Πουϑαχγόρειοι, 

εἴ. Καΐρον συ. στ. 8. 69, 4. 

ΓΆΡ 

(φιιαοείϊο ργὶπια. 99θα 18 --- ὁ 25, 

Ῥυπηπη) Αὐϊϑίοίο οβ Ππ 516 ΠΠΪΠ5 5ΟΙΘη 86. ΠΘΟΏ6. ΟΠΊηΪδ 

ΘδτΒ ΓΙ ΘΟΠΘΓᾺ ΘΟΠΓΟΙΡΙΑΡῚ αἰδβραίαί. ΑΟ ργπμῖμ. ἀπ! 6 
ΠῸΠ 6556 πηΪπ8 βοϊθηΐδα ἀτιαίιι5. ΓΑΙ ΘΙ θτι5. ῬΤΌΡᾶΓΘ βέιάοί, 

99θα 18 ---ὐ1. ϑεϊοπίϊα πηἃ Θδάθιηαθ. ΠῚ δέ Πἰβδὶ οοηίγα- 

τ ΟΓα ; δίηαϊ! σδιιβᾶθ ΠΟ 58ηΐ ᾿Πέθυ 56 σοηίγαυδ6 (μὴ ἐνανγ- 

τίας οὔσας «20)}}; ἜΥ̓ΡῸ ποὴ Θδάθμ οϑύ ΟἹ ηΪτ ΟΔΙΙΒΆΓΕΠΙ 

ΞοΙθη ἃ. Ασοοαϊῦ πο ΠΟ ΟἸΙΠΠ6Β5 ΟἸΠΠΙθι15 ἢ ΓΘ 118 σδιιθᾶ6 
᾿ην ϑηϊαηΐατ, ἀπης6 Το οἰ οἰξαγ, αὖ ΠΟ δδάθιη 5βιζ ΟἸΠΠΪ ΠῚ 

ΟΔΒΔΓΠῚ 56] 6 ης8. 8586 δαΐθη), ἴῃ ααῖθτι5. ΠΟῚ ΟἸηηϊὰ Οδπ- 

ΒΔΓΌΙΏ ΘΘΠΘΓᾺ ᾿πν ΘΠ ΐα1, ᾿πηπη 0 Ὀ}Π1ὰ ἀοσαμηθηίο βιηΐ, ν ] αι] 

Γ65 τηδίῃοηιαίίοδο (εἴ. 4 1. 1θ2θα 14); ἴῃ 5. ΘῃΠ ΠΟῚ 1ἢ- 

6586. ΟδΙΙ581) ΙΠΟΥΟΘΙ ΟΧ Ιρ88ἃ ΘΟΙΠ) ΠΟίΙΟΠ6 χη Δ} [650{1Π| 

οϑίέ; βοά πος ἢπαίθιη σδιι581η ἴῃ [185 ἴπΠ6586 1{ὰ ἀδιηοηβίγαί, 

αὖ ἴῃ ΠΟΙΙΟΠ6. {ΠΠᾺ}18 οδιβαθ ἰδίθγο ἀϊοαί σορ [ΟΠ Θ᾽ Οἶτ5 

ΔΟΙΟΏΪ5, αὰὰ6. ἤπθη ργοροβίίαμι Πα θδί. --- Π)᾿δ] δείοϑιη 6556 

αὐγαμ 16. ΔΥρ ]Θη Δί! Ομ, ἐξ ἐνδόξων ποιὰ ἐξ ἀληϑῶν, ἰὴ 
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ΡΓΟιηρέι δέ. [ἢ ῬυΟΓ 6 ΘΟΠΟΙ 5] 0η 6 ῬΤΟΡΟΒΙΓ10 ἸΠΔ 10, υὖ γογ6 

ΑἸΘχδη 6. ἱπἀ!οαί, [50 5 τ Γ ; ΠΔΙΠΠ 16. ΘΟΠ ΓΔΙΙΟΤΈΠ 68 η- 

ἄδῃ) 6556 860 θη 8) Ποέμμ οδέ ΑὙ βίο β ῥ᾽ δοϊξιπη, οἴ. 7᾽ 2. 
1004« 9. Καὶ 3.1061κ« 19. Αη. ὑγ.1 36. 45) 5. ροβί. 1 7. Το) 13. 
Τορ.Ι 14. 105) 33. 1| 3.110} 20. ΝἼΠῚ 1. 155) 31. 13. 1634 2. 
Ρῃγϑβ. 11. 2514 30. Επι. ΝΟΝ 1. 1129« 14; 5ε4 Ἰοηρο δἁἰπά 

Βἷς βυπηϊδ, ψασι ἢ Ὁ ἢ 6556 θα ηἄθιη βοϊοηέϊδηη βίαια! ἢ 151 σ0η- 
ἰγᾶτὶοσιμ. [ἢ ΔΙ [ογα ΔΥΡ ΠΟ ΔΕ0Π 6 4αΟηΐδπ) ἃ ρᾶγεϊοα τὶ δα 

πηΐϊνϑυβαϊθ ἢ σΟμοβῖο, ΟἸΠη8 ἀοβιἀθγαίυν. οοποϊ πάθη! π6- 

ΟΘ551{88. 

ο090α 32 τῶν σοφιστῶν τινὲς οἷον Τρίστιππος 

προεπηλάκιζεν αὐτάς. Αὐἱδέοίο ! 65. φασπη 5ΟΡΒ ΒΕ] δ λ ἃΓ- 

ἴδ πὶ ἃ ΡΒΙΟΞΟρ ὰ αἰ ἔογγα ἀἸοαΐ τοῦ βίου τῇ προαιρέσει 1 2. 
1004 24, ποη ᾿ἱππιπουϊίο Ασιβρραμι ἤθο ποι η6 ποίας. Οαϊ 

{παρα τδ θιηδίϊοαπι Ρτορίογθα ἋἸ οἰ ΠΘο] οχίββθ, ααΐϊα 1118 
ῬΟΏΪ ΘΠ ΓΙ ΟΉ ΘΙ ΟἸΠΠΪΠΟ ΠΟῸΠ ἴδοϊδί, 4101 [ἀθὴ 51 ποθ 66 

τηΔ Ποιηδίϊοα, δὲ σοτία ἀ6 Ρἰιυϑίοᾶ ἀηΐνουβο Πδυγαίαπι ν]46- 

Π}115, δ 1ΐὰ φαϊάθιῃ, τὖὸ ἤαθς σοηΐοιηί!ο ἃγ5 σΟηϊ οἴ 510 

σα} Ρ]δοϊογαιη ΑὙΙΒΕΡΡΙ ἴπ 4016. εἰ. ϑδχί. Εμπιρ. δᾶν, Μίδιῃ. 
ΥΙ11. Ρ. 192, 25. ΒΚ.: παραπέμπειν δὲ τὸ φυσικὸν χαὶ τὸ 
λογικὸν ὡς μηϑὲν πρὸς τὸ εὐδαιμόνως βιοῦν συνεργοῦντα. 

Ὁ1οο. ἴ..ὄ Π 92: ΖΕΙΠεγ Ῥι. ἃ. τ. 11. Ρ. 125. 
990)1 ἀλλὰ μὴν --- 2 τούτων ἕχαστον. Οὐ ΟΙΪΔΠῚ 

ἀἸδ] δοίίοα. βία !δθ. απ Θϑί]0Π65 αἰβοορίαπέιγ, ᾿πΓ6 οὖ οχ 51η1- 
Πιαάϊη 6 τ] αυδτα ΡΓΌΡΘ ΟὨηΐι ΠΕ ΘΒΠ ΟΠ ΠῚ Θχβροοίθβ 
Αὐ᾽βίοίθ! ειη, ροβίψαδιηι ἀἰνοῦβα Θδιιβ ΓΙ ΘΌΠΘΤα ΠΟῚ ΠΠῚ 640- 8 
οἴνηδθ Βα θΙοία ἀοοι, 1Δπ| 1 Αἰζογαιη ραγίθιῃ αἸβρα ΓΕ, 

αὖ ΠῸ ΡΟΒ586 αἰ ογβὯ ΠῚ 6856 αἰ  ΘΥΒΟΓΆΠῚ Οδι586 Θ᾽ ΘΠ ΘΓ βοίθη- 

(ἰδμὶ ο556. ΘΟΙηρΙΟ δύ. 864 ἃ} δὰ νἱὰ δι γϑοθήϊξ δὰ νἱά6- 
(αν σογία τϑοθάογο Αὐιβίοίοϊ θα Αὖ 81 ρίιιγοβ, δἷδ, Ῥομαηΐαν 
ὁδαβᾶσαπι ἀοοίγπδ6. οὐ δ ΘΕ] 416. ΦΘΠΘΙΙ 50 ΘΠ ἃ Δ55᾽ 9 Δ 7; 

σαδουιία απᾶπὶ ΡΟ ἰβϑι μη 6Χχ Πἰβ ἀ Ομ] η5 οᾶμ 6556 Ρΐο- 
1118, 481 ΠᾺΠΟ. αΕΔΟΙΙΠΊ15, ΡΤ πὶ Ρ ἢ] ΟΒΟΡ απ). ΕΘ η μη 

ἀασι Πουὶ ροβϑὶέ αὖ ἴῃ Θαάήθιη τὸ, πὰ ἴῃν Θϑε! σ᾽ αίπν, ΟἹ ηΪᾶ 

ΟδΒΑΓΠΙ ΘΘΠΘΙἃ ΘΟΡΠΔΗΪΕΓ, 51 ΒΘ ΑΙ Π,Π ΟΡΙΏΪΟ 65. (6 88- 
Ρἰθμεϊα δηΐθα δχροϑβίίαβ (ἐκ τῶν πάλαι διωρισμένων 8, διω- 

οἰσϑη "14, εἴ. 41 2), πάθον ν  ἀθηλιαν, ΘΓ ὉΠΙῸ5. ΟΠ 5416 

ὁδῖιβαθ. βοϊδῃ δ ΡΟ 55] δ οὐ ῬΥΠΠΔΙΪΔΙη Ο5586. 5(δίι  Π}118. 

(ὕδμβαο {1 8}15 ΟΡ 10 ΓΘ Ια 1115 νἸἀθίι ργδοίογθη 48 6556, {18 
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δὰ βυθιηῖπη ἤηθι το] ααὰ σοίογαπίαν. ομμηΐδ, ὁ 10 --- 13, σδα- 

βᾶ6. [Ὁγπια 58. σορ 0, απΐὰ σορηον 586. ΔΙ Ιᾳαϊ ἃ Π0}}18. νἱ ἄ6- 

ἸΠ 111, 81 [ΓΟγπιδι 5 5έδη ] 6}, τὸ τί ἐστι, οορῃπονίημιβ, ὁ 18 

- 22, οατιβᾶθ τον Θη 5. ἀθηΐα6. ΘΟΡΉΪΟ ᾿ἢ ΘΟΡ ΠΟϑοοΠὰ 96- 
πογδίϊοηθ οὐ δοίϊοηθ θυ 5101 νἹ ἀθέιν ἰθοι σἱπά οδΓα. 
(Δδίουι! οι σααβᾶτη, σα διη τι δηΐθα σοι] ΘΙ Ογᾶυ Ὁ ὦ 7, ἰὰ- 
ΒΘ ἴῃ Πὰς ἐδ ρυγϊποραία αἰἸβραίαίομθ. ΠΟ Γοβρίοῦ, 4πο- 

ἰδ ἢ πύου ΡῸῚ 86 σΟρηοϑβοὶ Π0Ὶ ροίοβί, Ζ 10. 103θα 8.) 
Ὥστε, αἷξ "24 ςομποϊαθηβ. ἀϊβραξαίοπθηι, ἄλλης ἂν δόξειεν 

ἐπιστήμης εἶναι τὸ ϑεωρῆσαι τῶν αἰτίων τούτων ἕχαστον. 

Αὐ Βοο ποῖ σΟΠοἰ αι οχ αἰΐογα ἀἰβραξα!! ΟΪβ ρᾶγίθ, απδ6 
ΡῬγοχίιηθ Δρβοϊαία οϑί, βοά οχ ργίοιο «20 ---1., Οὐᾶγο, υἱ 
Οὐ ἐξαυη8 ΑΙ ΘχαηαγῚ σοηϊΘοα 8 ἢ} ΡΓΌΓΒ5. ΠηΡΓΟ ΔΙ] οιη οὐκ 
ἄλλης ρΡῖτὸ ἄλλης ον οηξῖβ, δαΐ ᾿ΐὰ βίαίαοημάσιη ογὶῦ, π6ρ}6- 

οἵα αἰΐουα αἰβρα δι! 15. ραν θ, 4πὰ6 ογαὰΐ 46. ἀἰνθγβαγπ 40- 
οὐγΙ Πδγη. ὈΥΙπορδίι, Αὐἱβεοίο  οιὴ γϑάϊγο δα ρῃόσθιη; δαΐ, 58] 

γοΐουέαγ. δ ροβίογογθη οἰΐδιη. αἰβραίξαίί οἶδ ρᾶτγίομι, αἰϊαά 
«αϊάρίδιπ. βαρ] ηάτιπὶ οϑέ. ΝΙηΐγιὴ. ρυπηδιὴ ΡΠ] ΟΒΟΡ ἴδ, 
αυϊάααϊα οἱ βα θοίαμη δϑέ, ππᾶμ 6556, ἰδοῖίο βιπηΐϊ Αὐὶβέοίο- 

[68; ἴᾶτη 4πο4 ἀεπιοηβέγαν δ, δὶ Ρ] α 65. ροηδηΐαν 6586. οαιιβᾶ- 
ται ἀΟΟἰγ 86. τ βδ6 4416. ΟΔΙΙΒΑΓΠΙ ΘΘΠΕ15. 5116 ἔτη 
510 δ  δῃύδθ, 5 ηρι 885. ἀοού 85 ἸὨΐ6Ὶ 56. αἰ νουβαβ 5101 ν]ηη!- 

ΘΓ. ΡΥ δ 6. ΡΒΙ ΟΡ ἀἰοηϊαΐθι), ᾿4 60 πὸ5 ἀδάμποογα νἱ- 
ἀοίαν, αὖ ΠΟ ΡΟ586 Ρ᾽αγοβ ροπὶ ἱπάϊοθιηαβ. 564 πἰαῦ νου 
ΘΧΡ Ιοϑτηι8, ΠΟ 88 {15 ρίδηθ αἰβριυξδέιμ 6586 δρραγοί. --- 50]- 
νἱέανγ μᾶ6ο ρυϊπηὰ αυδοβίίο 1 2, ἰΐὰ ἰδιηθη αὖ ΠΟΙ 5] ΠΡ 85 

ἀυθ!ἑα Ομ 5. ἢ. 1. τηοΐδβ8. σοπἰοί. 
θθθὺ 7 οὗ δ᾽ ἕνεκα, τὸ ἔργον. Οριῖι8 ποι 6β6 ἱπίο]- 

Προηάϊπη 14 ᾳφαοά ἴαοίς δεραϊβοδίου; θα δηΐπὶ δββϑῦ ἰρϑβίπῃ 
ΔΘαΙΠ οἴαμη, φαοα πο ροΐαοϑέ ἀϊοὶ ἢ 6556 δά! Ποῖ; 564 ρο- 
{5 1Δ4 οραβ, φορά δεὶὲ άομπιιβ, ἡ τῆς οἰκίας ἐνέργεια, αὖ 510 

ἀγγεῖον σχεπαστικὸν σωμάτων χαὶ χρημάτων Η 2. 10434 16. 
ΑΟὐυδιηατιδιη [αἰθηάιμη δβί, ἰΐὰ ΟῚ μαι αἰ ΠΟΥ ΓΘ. οδιιβᾶτη 
ΠπδΙ θη ἃ [ΟΥΙΠΔ]1 οδιιβᾶ, τὸ δ᾽ εἶδος ὁ λόγος ν8, 4αάϊοθι ἀ6- 

ΒΡ ΜΠ’ 1. 1. νεὶ ἀε δὴ. 1 1. 403) 4. -- 9 ἔχει λόγον, 
εἴ. 1 ὅ. 1010α 16. Ῥην5. 1 6. 189« 21. 617, εὐ δά 41. 981α 
15. -- ὐῸ ἀρχιχωτάτη, οἴ. δά «ΧΑ 1. 9814 80. --- 619 χαὶ 
ἐν τοῖς ἄλλοις χτλ. Τ)ο νἱἀδέιν ρϑηθγᾶ αἰβίϊρίιθγο, ἴῃ 
ψαϊθὰβ σορηϊο τοῦ τί ἐστι τοὶϊᾳαΐϊβ οορἩἰ Ομ 115. Ομ 115 
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ΡΥδαβίοί, δἰψθσιι) ΘΆΓΕΠΙ ΤΟΙη), τέ τὸ πρᾶγμα ν1θ, ᾳιδ6 

ΒΡ] 1οἰτοῦ. σορῃοδβοιηίαν. οὐ 14 ααϊάθιι Ρούνι8Β. ποίο6. 58}- 
βέδῃ 18 }} οΟϑ ἃ (181) ψᾺΓ}15. Οἰπ5. ΔΙ ΘΟ ΘΟ Ώ 115, δἰίοσιιη Θἃ- 
τη} ψ 6] πο ΙΟΠτη γ 6] ρΓΟρΡΟΒιΟΠπμ), 486 Ρ 6. 5Υ}Π 00 ϑμλιη 
οὐ συ οοϊ πε! πομ. σΟΙρΡΓΟθαπίιν, ὧν ἀποδείξεις εἰσί 19. 

Ηος Αἰ οσιι Θοητι5 αιδάγδίαγαθ ΘχΘ Ρ ]0Ὸ ΠΠπβίγαί, {πὰ φαρά 
τϑοίϊι5 ἀεηϊίαν μέσης εὕρεσις, 4πδιῃ 81 ἐἰχογὶβ: τὸ ἔσον ἕτε- 

ρομήχεν ὀρϑογώνιον εἶναι ἰσόπλευρον, οἴ. Ττοη6]. ἀ6. δῃ. 
Π 2. 418« 17, ΝΥ αἴ δὰ Δῃ. ροϑβί. {Π| 10. 94. 1. 

(φιιαοαδίῖο αἰίορα. 9960 20 --- 907« 15. 

Οὐδ αν πὴ οἰ πβάθιη ΡΥ πη8 6 Ρ ἢ] ΟΞΟΡ 86 516 οὐ υϑιιμη 

οὐ σορ ΟΒΟΘ Πα] ΡΥ ΠοΙρΊδ, 5ῖγθ απ88. ΠῸ8 αἰ ΘΟΓ6. ΘΟ ΒΕΘΨ ΠΉ18 

οὐ σϑα α οὐ 1468 }1ἃὰ θυ ΠοΙρία σορποβῦογο. Δσ ρυπῖμ 6481- 

ἄδθιὴ ἐοιηοηβέγαί ΠῸΠ 6586 ΠΡΟΡ ΙΠ116. ΡΓΙΠΟΙΡΙ Οὐ. ΘΔ 61 
βοιθηΐδι, 990 39 --- 997. 2, δἀάϊίψιια. ἀπ δ. 0 ΠΘι, ΠΌΤ] 

ΟΠ ΠΪΠῸ ΡΓΙΠΟΙΡΙοσαιη ΘΔ] ἢ 6556 ΡΟβδβιῦ βοϊθηί, 42 --- ΤΠ, 

ἀοῖηἊθ. πθῸ ροβεθ 56 πη9Ὶ ρυϊποϊρί σα. σΟσΟβοθηἦὶ ἀοείνι- 
ΠΔΠ] ἃ 50 θη ἃ ὈΓΙΠΟΙΡΙ ΘΓ ΤΟΡα ΘΟΙρΡΓΟθαΐ, 41] --- 1. 

Ἤδοο αᾳυδοβέιο αἀἰγηιαν 7 ὃ. 
900) 20 τῶν ἀποδειχτικῶν ἀοχῶν. ϑιμῃιηὰβ ΡΓΟΡο- 

Β:{Π0η 65, απ] 5. ἰδιηηπδμ [ἀπ διηθ ηΓ15. [ἢ ΟἸΠΠΙ ἀθηηοηβίγᾶ- 
(006 πὔϊπμιιν, το ἄο ἀποδεικτιχὰς ἀρχάς Δρρ6|1δΐ, ᾿ποάο χου- 
νὰς ἀρχάς, ἐξ ὧν ἅπαντα δειχϑήσεται Δῃ. ρμοκί. 1 82. 88α 86, 

1060 κοινὰ ἀξιώματα 1014. 1 10. 76) 14, ν 6} βιρ]οἰξον ἀξεώ- 

ματα 9974 11, εἴ. Αἰ. ροβί.1 2. 724 16: ἣν δ᾽ (85. ἄμεσον ἀθρ- 
χὴν συλλογιστικήν») ἀνάγκη ἔχειν τὸν ὁτιοῦν μαϑησόμενον, 
ἀξίωμα, ν6}] οἰΐδιν 5 ρ] οἶτον τὰ χοινά Δη. ρμοβί. 1 11. 7714 27. 
εἴ. Τιοηά6]. ΕἸ. δ. ὅ9. να δὰ Αη. ροβί. 1 2. 72α 17. Ἐὰὰ- 

ἄθμὴ ρυϊηοίρία ααοά Ργοχί μηδ νου θ 5 χοινὰς δόξας 28, 9974 
21, 22, ἀρρο!]αί, νοσαϊα!ο δόξης ποι Ορ᾿ πα ϊ παίαγδιῃ ἴπ- 

οογέδιη οὖ ἰῃοοηδβίδῃξοιη ποίαν, 486 ἴογα οϑῦ νὶβ Βυιῖαβ νο- 

ΘΑ} πΡῚ ἐπιστηιη ΟΡΡΟΙΪ ἔα, 5644 ΘΟΙὨΠ 6) ΟἸΜΗ 1 ΡΘΙ- 

ΒΔ ΒΟΉ Θιη, τὸ δοχοῦν πᾶσιν, πθη δαϊπμῃοία {ΠΠ 4 ἸΠσΟηβίδ 86 

ῃοία, εἴ. 1΄ 3. 1005) 33. 6. 1010) 13. ς0}}. 4. 1005δ« 15. Ἐχροιι- 

ΡΣ ἴοοο πηΐσο ρυϊποίρί μὴ ΘΟ ΓΔ ΙοΙΟ Πῖ8. απο ἀϊοσαηΐ αἴζονε; 
4118 οἰαβάθηι δ ηο 5 (χαὶ ὅσαι ἄλλαι τοιαῦται προτάσεις, εἴ. 

1. θοδὺ 10) νἱάες Αμαὶ]. ροβί. 1 10. 70α 41. 11]. 77α 30. 
τς 990 88 μιᾶς μὲν οὖν --- 99742 περὶ αὐτῶν. Οὐδε- 
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106 βοϊθηξία πᾶ δά ἀδιποπβίγαμάιη οἱ δηΐ ργοροβίία ἰΐα 
ἐοη εἰς, ἀξ ἃ 8815 ργο Ποἰβοδίασ ΡΥ ΠΟΙΡΙΒ ; σιμὰ σΟΡρΟ- 
Β0Θη 1 ρυποίρία ΘἸΠ65. ΡΔΥ [ΘΙ βιθαμ ἴῃ πϑῖ σΟην να ηΐ, οἵ. 

ΔΑη. ροϑβί. 10. Πδθο ἰϑίξαν σοι ΡΥ ΠΕἰρία αι) ΡΔΙ]- 

(ον δὶ οιηθ5. ρου ηθδηΐ αἰβοι 1 Π88, Π6 0 ΨΘΓῸ δα] ππδμ], ν6- 
᾿αΕὶ ρϑομηθέν πὶ, ΡΟύι8. 4πδην. δά δἰΐαιη φαδιη} 6, δας ἃ} 
οἰ ηἶθθιι5. βαηΐ ἀδιηοηβίγτα ἃ ἀξ ἃ μμ}1|ὰ. ΠΙᾺ Ἰοσαι Πἃ- 

Β6Γ6. ΠΟ ρΡό556, πὲ βιμημἃ ΠΟΘ ΟΒΟΘΠΕΙ ρυἱηοῖρία 8ἃ}}0 ΟἸὨΗΪ- 

θ5. σοιρτΟ θΘῃέαν αἰἸ5οΙΡ] 118, ΡΓῸ ΘΟΏΘ6580. βιπηϊύ Ατὐὶβίοίο- 
[65,. ππμῖσιὴ 4αἴὰ ἰΐὰ αἰ νογβὶβ ἀἰβοιρ! η18. Ιάθ ἰογοῦ βαβθῖθ- 
αἴθ; ΘΓΘῸ οἰιοίίιιν. αὖ ἃ Π}}8 ΟἸμ 1} 0. αἰ βοῖ ρ] 1ηἃ, δα 6. ΠΘ 

ἃ Ρυΐηὰ ααΐάοιῃ ΡΒ] Οβορΐα, σοι ρ ΓΟ Οζα}. --- δ6ά ἴῃ δο 
ταί οΙ δ 0 6. ΦΌΠ) ἀἰνουβῶβ ΠΟΙ ΘΙΠΟΤδὗ αἰ οι ρ! ]η88, ἰδείθ 

βίοι αγο5. αἀἴοἰΕ ἀἰβο ρ!] 85, ἀππᾶ6 γένος τι τοῦ ὄντος περι- 

γραψάμεναι περὶ τούτου πραγματεύονται {᾿1. 1024 8, ἃο 
απ 6 ΘΟΠΟἰ αβΘ 6 ἐγαηδίογε δ ρυπηδη} Ρ ἢ] ΟΒΟΡἾ 81, οὐπτ18 
ἴά ᾿ρϑιὴ δϑῦ ῬΓΟρΡΥΙαμ, αὖ ΠΟ 46 φἜΠΘΙΟ δηζϊ58, 564 περὶ 

τοῦ ὄντος ἁπλῶς ἡ ὄν Μ᾽ 1. 1. φαδοναύ. Ηδης οοποιιάομαί 
ἔγαπάθη ἀδίοοὶς Αὐὶβέοίθ 685, 40 [060 τπηἰνυβδμι ΑἸ ΘΒΓΓΟΠ ΘΙ 
ἀϊγινηι, 1 8. 100ῦα 29: διόπερ οὐϑεὶς τῶν χατὰ μέρος ἐπι- 
σχοπούντων ἐγχειρεῖ λέγειν τι περὶ αὐτῶν, εἰ ἀληϑῆ ἢ μή, 

οὔτε γεωμέτρης οὔτ᾽ ἀριϑμητικός κτλ. (ἰδίθγαπη. οχ [15 ν61- 
015. 90}}. 1 2. 10054 11 Δρραγδθὶί, οὐγᾶγο ϑομυνθοηονιπῃ ἀποά 

ΡΙῸ τί γὰρ μᾶλλον γεωμετρίας ἸοοῚ ἰαθοῖ τί γὰρ μάλλον σο- 

φίας, ἀἀΒ θ᾽ έο 84. εομῇνιπδηάδι οὐ! δοΐαγαπι [060 511}}}} 1]- 
μι: Κα) ͵Ὶ. 10ῦ9α 25. Νιμηίνη. μ0 6 ρᾶγδ! οοίβιιο αἰἰίαν Αὐἰβίο- 

(0165: φαοηίϊδιη ΠΟ φΘομπιθίγία ροίϊα8. «πδιη 4α8 6} 066 Δ[1ὰ 

ἀοοίγιηδ ἴῃ ΘΟΟΠΟΒΟΘΠ (15. ἀΧΙ ΟΠ Δ Ε18. νΘΥΒαίαΓ, ΘΙΡῸ 6 ῬΥΠΠδΘ 

4αϊοιη. ΡΒ] οϑορ δα ἐὐ θοη4ἃ οϑὲ δχιοιηδίϊιμι ᾿ην ΒΕ 810. 

9974. 2 ἅμα δὲ χαὶ --- 11 ἀξιώμασιν. Νόοὺ πιο60 
ΡΓΠπηδ 6. ΡὨΠΟΒΟΡ Ια {θα θη άπ. ΠῚ δϑβῦ, αὖ 5 ΟΤΠΠῚ 6Ο- 

ΘΟΒΟΘΠΑΙ ΡΥΪΠοΙρί σι ΘΟΡ ΘΠ Θμ ααδογδέ, 804. ΟἸΠΗΪΩΟ 

Πονὶ ποη ροίοβί, αὖ δοιαμ βοθητία 56. ᾿θηΐπι ἀπὸ βαηΐ 

Βοϊθηθίαθ σθηθγα, ἀπουιη Δἰίθγαπὶ ἴῃ ἀοῇ πο ημ0. δἰ έθγιιμ ἴῃ 
ἀδιποηβίγα 40. σογη ταν, ἐπιστήμη ααΐ ὁριστιχή ο58ὲ δυΐ ἀπο- 

δειχτιχή, οἷ. Αἡ. ροβί. 1 3. 11 8: 4. 1)εΠηϊῖνο βοϊθηίίαθ ρ6- 
ὨΘΙΘ Ορι5. ΠΟῚ δβέ ἴῃ 51.}}}}18 ΘΟ ΠΟΒΟΘΠΕΐ ΡΥΙΠΟΙΡἢ 8, Ὠ8}} 

φαϊᾷ βίηραϊα αδοααο βρη οθηΐ χαὶ νῦν γνωρίζομεν 1. 6. αὖ- 
τύόϑεν χαὶ χωρὶς ὁρισμοῦ γνωρίζομεν. οἴ. Δῃ. ροβί. 1 10. 
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760 20: οὐδὲ τὰ χοινὰ (ἰηΐ. ἀξιώματα) οὐ. λαιιβάνει τί ση- 
μαίνει τὸ ἴσα ἀπὸ ἴσων ἀφελεῖν, ὅτι γνώριμον. ΑἸέοταπι διι- 
ἴθι ϑθηϊβ τὸ ἀποδειχτιχόν, φαοά ἠοιπηοηβίγαί ναι ἄϊσογα }1- 
οοδί, Ἰοσπι ἢ ΓΘ ΠῸὴ ροίοβί. Νδηααο δα αδη  ού ἀ6- 
ΒΟ 5 ΓΕΘ {γἃ ΠΘΟΘΒΒΆΤΙΟ ΓΘ] ΙΓ, ῬΥΙ ΠΏ. Θ᾽ ΘΠΕ8, 

δα αποά βροθοίοί ππϊνθυβᾶ δγρι πη δηΐαίϊο, ἀοἰηο. ργοροϑίο- 
685 Ψ6] δχίοιηδία, ὃχ 4{|}}1185 ρδίδίαγ ἀγοσιηδηΐαίο, ἀ θη 6 

αἰ δοιομ65, 4188. ἸΠ68586. ΘΌΠΟΙΙ ἀδιηοηβίγοίαγ. Ηδρο {γα 
οἰΐαμ ἴῃ Θἃ ΤΟ] ΓθηἑαΓ βοϊθηία ἀοιηοηβίγαίίνα, 4πὰ ἃχῖο- 

πϊδία ΘΟΙΠΡΓΟ Θηΐαγ, ᾿ρϑᾶααο ἃχὶοιηδΐα ἰού ἢ 685. δγιηΐ οἰτιβ- 

ἄδθη ΘΘηθβ, ἴῃ 40 σοΟρηῃοβοοηἋο Πᾶθο νογβοίμν βοϊθηξίᾶ. 

ἴδ «αππὶ ἀχιομπαία Δ ΟἸΠ65 Γ65 νἱἷᾶ ἃς γδίϊοπο σοιηρτο- 

Ρθδη 85 ΔΠ 1 δδηΐιγ, μ 66 ἔδηηθη δά δἰ πὰ οοημ5 ροββίηΐ ἐγαηβ- 
[ουνῖ, 4πδη ἴῃ 40 ἰρϑὰ Ἰῃβίηξ, εἴ. Αη, ροβί. 1 9. 7θα 22, ᾿η46 
νἱ ἀδέαν. οἴοὶ, οἰμηϊαη ΓΟΓα ΠῚ] αἰ δη] Οηβίγ ηἤδυη [46 6586 

Θθημβ. ϑ0᾽νὶ ρΡΌ586 δἔίδηι μὰπηο αἰ [Ποιά ΐθιη ἀἰβεϊ ποία Ατὶ- 

βίοίο!ίοα τοῦ ὄντος ἁπλῶς ἧ ὃν εἰ τῶν τοῦ ὄντος μερῶν ἴα- 
ΟΠ 6 δῇ 06] Πσότο; π0Ὸ ΙΟΟῸ 5815 Βα εῦ ρυοροβαῖββο ἀΠΠοὰ]- 

ἰαΐοιη. ---- Οηΐογοηἠα βαηΐ οἴπῃ ἢ0ο ἰοὺ Αἰ. ροβί. 1 7 --- 10, 
ΡΓδοοῖρας Ε 7. 784 39: τρία γάρ ἐστι τὰ ἐν ταῖς ἀποδείξε- 

σιν, ἕν μὲν τὸ ἀποδειχνύμενον τὸ συμπέρασμα" τοῦτο δ᾽ 
ἐστὶ τὸ ὑπάρχον γένει τινὶ χαϑ' αὑτό. ἕν δὲ τὰ ἀξιώματα" 
ἀξιώματα δ᾽ ἐστὶν ἐξ ὧν. τρίτον τὸ γένος τὸ ὑποχείμενον, 
οὗ τὰ πάϑη χαὶ τὰ καϑ' αὑτὰ συμβεβηκότα δηλοῖ ἡ ἀπό- 
δειξις. 110. 7160ὺ 11: πᾶσα γὰρ ἀποδειχτικὴ ἐπιστήμη περὶ 

τρία ἐστίν, ὅσα τὲ εἶναι τίϑεται (ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὸ γένος, 
᾿οὗ τῶν χκαϑ᾽ αὑτὰ παϑημάτων ἐστὶ ϑεωρητική), καὶ τὰ 
χοινὰ λεγόμενα ἀξιώματα, ἐξ ὧν πρώτων ἀποδείχνυσι, καὶ 
τρίτον τὰ πάϑη, ὧν τί σηκιαίνει ἕχαστον λαμβάνει. 10 ὺ 21: 
τρία ταῦτα ἐστι, περὶ ὅ τε δείχνυσι χαὶ ἃ δείκνυσι χαὶ ἐξ 
ὧν. 32. 88ὺ 27. --- (ἰδίογαιη. ραγοἐμ οδὶ ἱποίαβὶ σοῦθὰ σπερὲ 
πάντων γ. α. ἀπόδειξιν εἶναι, 5ϑαιίαβ. ἱπέοδγργθίατ οηθι Α16- 
χη; δἰθηΐπὶ 86 σοῦθὰ πηΐοο δα ἀξεώματα τοίθγιπίωγ: 

βίδα 6586 ἃχἰοιηδία, 4υ1ἃ ὩῸ ἢ ΡΟϑβὶδ ΟἸΠΠἰ απ 6556 ἀἄ6- 

τηοηϑέγδέϊο, οἴ. Αἢ. ροβί. 1 8. 72 ὅ 8ηᾳ. 19 54ᾳᾳ. 10. 7θα 81. 

19. 824 7: 22. 84« 81. 1 19.99.22. 5ᾳᾳφ. ΕΠ. Νίο. ὙΕ6; 
Θηπηοἰδίίοηθ δυΐθιη θα, απᾶθ ἃ0 ἀνάγχη γάρ οταϊίαν, οοη- 

Πυτηδηΐαν {γα 118, αὰδα δὰ ααδιη! θοῦ ἀθιηβίγδί! 6 πὶ Γ6- 

ΔΦΌΪῚ δηΐρα αἰχὶί. --- αὖ τέχναι, οἷ. δὰ 4 1. 981 24. 
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0974 1] ἀλλὰ μὴν ---Ἕ 15 χαὶ τὸ ψεῦδος. Ἀπεπο- 

815. ἀἰβρυίαιομίβ. ϑίπ ἀν θυβαμι. βίαι ῖβ ρυϊποίρίογαμι [4 οᾶ- 
ἔλα ΘΟΘ Ομ Θ. ἃ ΘΟΘΉΪ]ΟΠ6. ΤΓΘΔΠ τ, τἰτἃ 510 ρΡΟΥΪΟν οἵ 
δἃ παίατα ῬΥΪΟΡ ααυδουϊξαγ. Θ᾽οαψ Θη ἢ Βα ηληἃ ΡΥ ΠοΙρία Γϑᾶ- 
[ϊὰ δὰ δηξία οι ηἶὰ βρθοίδηξ δουαηηαο. οδαβαο βιηΐ, 1{8 1468- 

᾿ἴὰ Ρυϊποῖρία σΟμλμι "ἃ 5110 ΟἸΠἢΪ ΘΟΡΘΉ ΙΟῺΪ ΟΠ ὨΪΒ616 50] 6 ῃ- 

εἰὰθ. οα αϑᾶμῃι οΟη ηδηΐ. [Ιπ6 οὐ υὐγὰ 510 ρΟύΟΥ δὲ οἷ ρμοίϊιιβ 
πὰ ρυμ0 Ρ ἢ Οβόρῃο Βᾶηο βοιθηψίδιῃ {}}]}}15, ἀπ τ αϑβύ. 

(φῥιιαοϑἴϊο ἰογα. 9974 1 --- 25. 

Ῥυπηᾶ ααδθϑίϊοηθ αἀἰβραίαν!ξ ΠΠ ΟἸ ΠΪἃ ΟδΙΙΒΔΙ ΠῚ) ̓ ᾽ΘΠΘΓὰ 

οδάθι βοϊθηξἃ σΟΡ ΠΟβοοΓ ἔα; ἰᾷ πὶ 4ΠΔΘΡΙ τπΐγιαμ ΟἸηΪὰ Θ᾽6- 

ΠΘΙἃ ΘΠ 8. ὁχ θδθη) βοϊθηία βιιβροηβὰ δης ἤθομθ. Αἴααο 

οἰπβάθιη. νυ θγὶ ΒΟ οη 8 6. 6886. ΟἸΠΠΪα ΘΟΡΠΟΒΟΟΡΘ. ΤΟΙ Θ6- 

ΠοΓὰ ΘΟΙΡΓΟθ αΐ δοάθιῃ τιϑι1ι8 ὩΥοι μη θηΐο, 40. ἴῃ ΒΠρΘΙΟΥΙ- 
"115, “ΟἾΔ 51 ΡΟΠδΙαΓ ΠῸῚ 6586 οἰπβάθηι, αι 1{4 {10 ΟΥἹ- 
ἔπ ἃ 510, ἢ 4.10 ΡΟ ΒΒ: 1 ΘΘΠΘΙΓ ΘΗ 15 ψΘΙβθίπτ ὈΓΙ ἃ θἢ}1- 
Ιοβορ να, 410, 17. Αὖὐ νἱοϊββίιη. ΠΟ γ᾽ 61} Π8}] 6586. ΡΌ556 

ΟἸΠΠη Θη 5. ΘΘΏ ΘΓ ΒΟ Θη ἰδ. οἃ οΟὨ ΟἷΓ γαίίοηθ, ααοά, 

51 Βοο ροῃδίαν, ἰη 46 ΘΟμΒΘαΠ6η5 510, τ οὐϊαπὶ ΟΠ ΐτ ἃ6- 

οἰἀοῃύίιη, 4π86. ΘΘΠΘΕθα8. Θη ϊ5. ΡῸ. 86. δοοιἀδηΐξ,. ἅηὰ 51} 
βοιθηία; φαο «αὶ ΠΟΙ ΟΠ ΡῬΟΒ886 ΡΓῸ ΘΟΠΘ6880 8ιηδύ, 

᾿πθ μ6 1Ππ4 φαϊάθιη σϑγι 6886, ππ4θ ῥγοϊθοίαβ πο οοη- 
Οἰαβιί, σοιρτοθαί. [Ιἃ νϑγὸ ἀϊδβογίθ θχρ τοδί, ον, 51 ρΡΟΒαίαΓ 

ἀΠἃ ᾿ΡΒΟΓΌΠΙ Θ᾽ ΠΟΙ ΠΏ ΘΗ 15. οι δηξϊα, τπᾶ ᾿ἴ6η} 5810 [αὐπτὰ δο- 

οἰ ἀδμείτιμη ΡῈ, 86 βοϊθηξία. Οὐ 6} 60 5οϊδηίία, 4 θα Ρ8 810 
ΒΌΡΓΑ αἰϊοίτιπη οϑί α8, ἴῃ βϑηθγ φιάλη ΘΟΡΠΟΒΟΘΠ640 ψογ- 
Βαίαν, οἱ απ δοοίάδηξ ἰηνοβθθαῦ ριοίθοία ἃ] ἈΧΙΟΙ Δί Ϊ8. 

Ἰοιίαν. ἀθ ἀπὸ δίαιιθ δοάδηι φὍηΘΓῈ δοοίἀθηΐα ΘΟὨ οΙΠΡ ΔΥῚ] 

ὉΠηΪ5. ΘΓ βοϊθηΐδα, 4πὰ6 ρτο ἢ οἰβοδίαν ἃ} ΠΙ546 πὶ οΟρ ΠΟΒΟ αὶ 
ΡΓΩΟΙΡΙ5, ἐχ τῶν χοινῶν δοξῶν, εἴ. δὰ 996ὺ 28. Ναιῃ. 5 
ἀμ ἶ 8. δϑί βοϊθηξίδθ 4υ1 4 510 Τὸ 8. ΘΟΡΟΒΟΟΓΟ, ἈΠῚ1Π5. δὐϊδμ ΟΥ1 

ἀχϊοθιηδία ΘΟ ΠΟΒΟΘΓ οχ 4αΐθιι5 118 ΤῸ5 ροηάοδί, βῖνθ ᾶθο θἃ- 
ἄθιι οϑύ βοϊθηζία βῖνα ἀἰνοιβα; ππ66 ἀρρᾶγθί πηΐι85 ἴθι [ΓΘ 
Βοϊθῃία 6. δὰ σοςΠΟβοογα δοοίἀθηία, αδθ τοὶ 1ΠΠ] ργοροβιίδθ 
ΡΟ 86 ᾿πηβδογοδηΐ (ὥστε χαὶ τὰ συμβεβηκότα ἴπἰ. ϑεωρῆσαι 
μιᾶς ἔσται), 5ἶνα 'ρβᾶθ 1846 ἀοοίγιηδθ, πᾶ ἴῃ βαυββίδηξι 

ΤΙ οἰιβαιθ ὈΥΙΠΟΙ Ρ 15. Ἰἀθα Πρ ι5. νογβδηΐαν, πο οἰΐαιη ΡΘγέ- 

ῃρηΐ, εἴτ᾽ αὐταὶ ϑεωροῦσιν, 5ῖνα, ᾿δθ6 0 50 θη [ἃ 5.506 η858 ΕἸ. 

Ασιϑίοξ. τηϑίαρι. εἀ. Βομῖῖ 0]. Π. 10 
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115. (ἐκ τούτων) οδάοιηηϊιο ἊΝ 1115. ἀἰϊνουβα, δ τπὰ ἐδ! θη 
6βί. --- ΑΡ ΑἸδχδηάνι δχρ]οδίίοπ μδο πὰ ἴῃ Τὰ ἀἰβοοδββί, 

υοά {ΠΠ6 νοῦρὰ ἐξ ὧν οοῃίοτία αυδάδιη ταίίοηθ δά δοοίάθῃ- 
(ἰὰ τοίους; β6 ᾿ηΈ6 Πρ θη 6886. ἃχίοιηδία. τηδη] θϑέιῃ) δε 

σΟὨογθηδ φαίη 0 5101 γοβροηδδηΐ βίμρι!α τη Θμ Γὰ Θηιη- 
οἰαιοηι εἴπερ --- δοξῶν, ἀοίηάε περὶ οὖν --- δοξῶν, ἀ6- 
πίαιια περί τὲ --- τούτων μία, ἰΐὰ αυϊάθηη αὐ ἴῃ 5Ι ΠΡ 5 
ΘηπΠ οἰ αὐ! Ο 5. ΘηυπηΘΥΘ 1" ΘΘηΠ15, δἀχίοπιαία, δοοιἀδηϊΐίδ. 

ΘΟ νν ΘρΊοσιιβ ααοα ρμαΐαί Θχίγοιηδηι αἰβραίαιί! 18. ραγίοιη, 42] 

περὶ οὖν --- 2 μία, νιυληϊο5ίο ἃ ᾿ς αιδθϑίίομθ ΔΙ [ΘΏΔΠΙ, 

ῬΟΡΠΠΘΓΘ Δ δᾶμπι) ατι8δ ῬΓΌΧΙΠΘ. 564 1 οἵ Ρομομάδιι 6556 

Ροβί αϑ4 παγχάλεπον, ἰρ8ᾶ, χαδιῃ Θχμῖθαϊ, ἰπ ογρΓ δε! 9 π 8 

Βα 615. γοίαξαίαμη ΡΠ ΤΟΥ. 

ΘΟΙν τα ἤᾶθο ἀαδοϑί0. ἀἰβε ποία ᾿σϊπηαᾶ ΡΒ] ΟΒΟρΡ ἃ ἃ 5ϊη- 
ΘῚΠ15. ΡΠ] ΟΒορ ἶαθ αἰδοῖ] 118. 11. 

(ῥιιαοοίο ψιανία. 9974 2 --- 84. 

Ουοά δηΐθα ἴῃ τηθήϊο το]! απογαΐ, βιβίδπίδθ οἵ δοοϊάθη- 
ἀππὶ (πἰμηἴγαπι τῶν χαϑ᾽ αὑτὸ συμβεβηκότων, εἴ. δά 4 30. 
1025« 30) υὐτιη δήθ 516 ϑοϊθπίϊα δη ἀΐνογβα, [ἃ ἔρϑιιηι 

ἴδπ ἴῃ ἀπ] α ΠΟ ηοῖ νοοδΐ, οἵ φαογϑιι βρθοίοῦ πᾶθὸ ἀπ ὶ- 

(010 Θχθιηρῖο σϑοιπμοδίγιδο ΠΠπϑίγαί. Εδθὴ 51] 6586 ΡΟΠΔίαΓ, 
4αοηΐδιη δοοϊ ἀδηΐα ἀοιπμοηβίγαηο σορ ΠΟβοιπίαγ, οἴοἱ ἰηἀ6 
ν᾽ ἀοίαγ αὐ ἀομηοηδβίγαίοηθ, ἀποδείξει, Θοιηρτο οίαν οὐδ «αϊά 

510 ΤῸ 5 (4ἃ ἴῃ ΤΑ οἰ δίοηθ ἰοοΐα ἢθΟ βιπηϊξ, 50 ΘΠ Δ1η 51] 

Δ᾽]. ἴῃ ρμᾶνίο ἀθιποηβίγαιί ναι παρ δῦ πδίαγαμι, δἰ βάθη Π8- 
{πᾶ 6. ΟἸΠΠΙ 15. 1 ΡΥ 115. [0γ6}); δ φαΐ 510 ΓῸ5. ΠῚ ΡΌ856 
ἀδημοηβίγαη 40. οἵ σοῃο πα θ πο. σορΟ801 οἵ 1101 ἀδιποηβέγα- 
νι (Δη. ροϑί. 11 3 544.) οὐ ἴσο, ἀ0Ὶ1Ὶ ἀϊα] δοίίοθ ἀϊβραΐαί, ἔδιι- 

ἀπδιη να]οαύαιη ΠΟνη τη ΟΡΙ ΠΟ π6 (δοχεῖ α 31} ῬΟΠΙ. δ8[η 86- 

᾿πποὔδηη ῬΟϑιι6Υ15 Δοο ἀδη δ π σΟσΉ ΟΠ ΘΙ ἃ ΘΟΡ θη 6 58}- 
βίαπίϊαθ, δδάθιῃ οΥὐἱίαν 4ὰδ6 ἴῃ οδίογβ ἀαθιαίϊο, οἷ] 5οῖθη- 
ἰὰ6 1ΠΠ8η} ἐγ] αΘηἀπὶ σΘηβΘδΠλ8. --- Ηδοο ααδοϑίϊο αἰγ μηϊ- 
τὰν 17᾽ 2. 1004 ὅ 54η. 

(βιιαοδίϊο φιϊηία. 9974 34 --- 998α 19. 

ὕααιη ργδθίου 56 η510 1165. βα βίδη 85. Αἰ Ϊὰ 6 6586 σθηβθη- 

ἄδε βίη πθοηθ, δ αὐγαμι Πτιπὶ Βα ΒΕΔ ΠΕ ΔΓ ΘΘΠΠ15 ΡΥΔΟΙΘΥΙ 
56} 51}}}}685. 8 ρ΄ πγα, {πο ἰᾶπὴ δά φαδογοηάϊμῃ ργοροηϊΐ, ΠΟ ἢ 
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οοάδμι ποάο ἀϊβραξαί, {0 [ἢ ΒῸΡΘΓΙΟΥΙ 15. ἴου 6 τπιβαβ δγαΐ, αὐ 
ἀἸα! δοιοἰβ. τατ οηΐθιβ οαη 6 ΠῚ ρΓΟρΟβι ΟΠ θιὴ οὐ αἰπιιηδγοῖ οἵ 
ποραγοέ, 566] 1 ΧΙ Π81) ῬΔΡΘ ΠῚ ἴῃ 60 δοαιιοβοῖδ, αὐ βϑηΐθη- 

{ἰὰιη ἃ Ρ]αίθῃβ δὰ ἐδ τὸ ργοροβίίαιη δχϑιηϊποί, βῖίνα απο 

'ρβὰ Βαϊαβ. ἀπ 1 ΓΔ Έ 10 15. τπθηςο 6. βέαψι μη ἀποἰξαν δα Τα οἰ 1πῈ 
ἀ6 ρἰδοιεῖβ ΡΙδίοπίοὶβ Γογθη τη], δῖνο ααρά 6556. ΟΌΤ Βα )βίδη- 

{ἰὰ6 Ῥγδϑίου 5Θη81}}}}68 ΡΟΠδηδΙΓ οχ ἰρβὰ Ρ]αίοηϊοδθ ΡΒ] 050- 
ΡΒῖδθ οὐἱρίηθ ἰΐα σοηβοῦ ΔρΡΡΆΓΟΓΟ, παὖ ἴῃ δὰ γοίθ! 6 π 48 ργδ6- 

οἷραα 516 ορϑῦὰ ροπϑηάᾶδ. --- ϑαδιη 46. ἢἷβ σθθτι5 ΒΘ θ ἢ 8 ΠῚ 

Ανιβέοίθ οβ ὀοχροηϊ το Ζ, .7.0 ---Ἰ0, 2] 2. 8, ᾧὉἹ ᾳυϊάσιη 

ἄς τῷ τί ἣν εἶναι, 46 ϑαθδίαπεία. ἱππηη  Ὀ}Π βοϊα ποῖα ἃ ΚΘ 115 

56 ΗΒ. Πθιι5, ἦ6 το θ5. τη ἢ πη! οἷβ ἀϊβριιξαί. 

Αο ρυϊμι ααϊάειη 9976 8 --- 12 Ι46ὰ5 βίδίιιοθθ Ῥγδθίογ 
Γ65 56}510}}65 (τὰς ἐν τῷ οὐρανῷ «0, 1. 6. τὰς ἐν τῷ κόσμῳ) 
δὰ Ταίοηθ, 4ὰὰ αὐπηΐαν Ρ]ίοηϊοὶ (λέγομεν 8, εἴ. δά 4 8. 

9859) 18), ΡΓδϑίθι ἃ1185 (ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις 4, οἵ. 4. 9) 
Βᾶπο δεέϊαιη αἰΐογ αἰ Ποιὰ! αΐθμ, φαο 44, 51 5 015. ΘΟΓα ἢ 56}- 
(δηξϊδι) ΘΧΟΌΒΒΟΓΪ8, ΠΟ ΡΟΠηΐ ΤῸ ψΟΓᾺ 8 [185 5 5 185. ἃ 
ΒΘΏΒΙΌ1165, 564 ᾿ρβ88 5θῃβ 0 1165, δα αἸΐα πὰὺ πηὰἃ ποίδ, πὖ 5ἰηΐ 

ἀροίθγηδο; εἷ. “43 9. 990) 2. ΖΊ16. 1040) 30. 9] 9. 1086) 10. 

Ηδςε δυΐθπι ταί! οὶ δέ 0 Πη6, 51 ὙΘΓΔ 68) 6556. ΘΟΠΟΘΒΒΘΓ5, 

δρραγθὲ ποῃ οἴϊξοὶ αὖ πΠῸῚ ροββίπί ΡοΟηΪ βαθϑίδηξαθ ργϑθίου 

56 Ώ5Ι01165, 564 τὸ] πο ροϑββίηξ ΡΟΠΪ δα ἴῃ τη πη}, 4110 τ15] 
βαηΐ Ῥ]αίοηϊοὶ. 

Τ)οἴηάα δά δἰέδθγδμῃι 4αδ βί! ΟἢἾβ ρδγίθη ἐγ ηβιέ, Π1Ὡ} Ρ] Γᾶ 
ΡΤΔΘίο Τα8 56η51} 1165. ΘΈΠΘΓα 5.5 δ η 1) βίδίπ θη 48 51ηΐ, 

997) 12 --- 998α 19, οὐ ργησμι ααϊάδι Ῥ] θη 8 46 τορι τηὰ- 
{ἐπ οπηαΐ!οῖβ βοηξοητδη ἰαθοἰδοίαί, 997) 12 --- 34, ἀδῖηάἊ 6. βαδηη 

1056 τοίπξα θη θιι ἴῃ ἀπθίπηι νοοδύ. Ῥ]αίο 6 ΠῚ 4ΠΟΙΠΟ 40 168 

τηϑίΠ μηδίϊσαβ τη θ 85 ᾿πίου 468 οὖ Ττὸ8 56η510 1165 βίδίπογο 

Ατιβέοίθ οβ τοίογαϊ, βαργα ὄὌχροόϑὰὶ δά «4 7. 987) 14. ἴδιη 
68 ΠΔ βϑηΐοηπίϊδιη ἰΐὰ τοίαίαΐ, τὖὖὸ ΒΟ ΡιΓ6, Πα δ᾽ πηΐξ, τηᾶ- 

{πεϑὶ8 564 δρρ!οαΐαθ ἀἰβοῖρ! !Πὰ5. δ ἀγουπηθηΐξαε οπθιι. 8 6Ἐ]- 
θεαί. Νιπηίσιιπι φποιπδάπηοάιμι (ὁμοίως --- τὲ 14) [᾿ποδᾶ6 
τηδί Ποιηδίϊοδ τη θα 86 ΡοΟπαπέμαν ἰηίοι 4685. δὲ 56 }51:}1165, [ἃ 

Ιάθιη δθηβοπάπη οὐ ἀθ τ ϑ 418. ΤΘσ ἢ τη  Π 8] ΟΔΤΊιπη 968- 
ποεῖ θα5. Αἰᾳαϊ δβίγοϊορία τηδίμοπηδίϊοα οϑέ ἀἸβεῖρ!ηᾶ, μέα 

τούτων 16, ἰ. 6. τῶν μαϑηματιχῶν ἐπιστημῶν. ΕτθΟ αᾶ6 
᾿α]ο βοϊθηξίαα βαυθ]θοία βαηΐ ΡΥ ΘΡαηΐ τηθ 618, 80 ᾿πη6 86 

᾿ ΕἸ λῳ 
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᾿δίποιηδίϊοδθ. Ηθο δαυΐθμι Π6Ρ] ΠῸΠ μοΐίοβί; πδιηααθ Π66 ἰμ- 

ΠΟ} 68. 6586 ΓῸΒ ΔδίγΓοΟοἿδο 5] 6 οἴδ8 ΘΟ μβϑηταηθιι δϑύ, 4π0- 
ΠΪΔ ΠῚ ̓ πΠΟΐτι5. ἢ ΘΓ ΠΟΙΙΟΠΘ ΠΟΟΟΒΒΆΡΟ ᾿π6βί, 66 1Π0}}}}65 

6556 Ροββαῃΐ, τπὐροίθ τη !οιηα θα θ. (δ ἴῃ 0 Ὸ. ΘΧϑιηρ]ο 

αἰ Ιου] θυ ρᾶγαῦ θα {15. ποὐ!0, δα π 6, 51 ρδγίον ορί!- 
ὁδη οὐ ματι ηϊοδλη (ἸΒΟΙΡ]} Πδγη ΘΧΟΙΒ56Γ18, 56 }81}}}}18. ἡδέα ἃ 6 
ποίϊο αἴζογοι. τὰ ΘΠ Τ65. Π]5. ΔυΕ 0115. Βα] οἴ δα, Θὰ 8 

οἵ βϑῃβίθ}} 65. 6556. οροιυίοῦ οχ ἰρ88ἃ βάγια γέ ΠΟίΟΠ6, οἵ 

ΠΟΙ 56ΠΏΒΙθ1165. ὃχ ἢδέμνα Γογη τη οιηδίἐοασιπη, Οὐ 81 
Β6Π51011685. Τ65. οὐ ΒΘηβΒΙ0η 685. τη ἶὰ8. 685856. βίδίπουιβ, ργοΐθοίο 

δἔϊαη. ΔΠΪ Δ ]18, 486. 1188. βοηθαηΐδ, δοάθιῃ ἰθο0 ἰηΐον ΔΘ 8 
οὐ τὸ5. 5651} 165. πῃ] 6 410. βίαίαθηα ουαηΐ; Δ αφαοα ἀρδαγάθηη 

6586 Ρ6᾽ 86 ρΡδίοί. 

Τα γοίαἰαία Ῥ]αἰοηϊ οοσι. 6. τορι τηδί μουηδί!οἱβ Βθηΐθη- 

(ἰὰ ἄπο δα ἀὐοιυπηοηΐα, απᾶθ θοάδη ἴοτα βρθοίδηξ, 997. 
2ῦ-- 34. Ῥυϊησιῃ δὶ οοηβίδηξοβ 5101 1ρ515. 6856. νϑ]ηΐ Ρ]αίο- 
ῃΪοὶ, ΠΟῚ 80] πὶ μ᾿ δ ἢ οἰ οὰ8. Τ65. τηθάϊαβ. βίδξι θη 88. 6856 

ΠΟ 56ΗΒΙ01165. οὐ 4685, 864 ραηάθιη τδίϊοηθη δὰ ΟΡ 68 

[65 ῬΘΙΠΘΓΘ, 486. 5]Π9Ὲ}158. ΒΟ ΘΠ 41 ΘΟ ποθ 15. 5.016 οἴας 51}. 
(παρὰ ποῖα, πποά 5ογῖρδὶ ὁ 25. δχ διιοίου(αΐο ΑἸοχαματὶ οἱ 

ἃ ηΪ5. σΟἤ οἰβ 72. νόγῦμι νἱ ἀοτταν σΟμ] ον θη ιι5. 28: παρ᾽ 

ἰατρικήν, "29: παρ᾽ ἑκάστην, }81: παρὰ τὰ αἰσϑητά). Ἰ)εϊπάο 

πὸ {Ππ4 φυϊάδθιη νου δϑί, τππθ Ργοϊ οἵ! Γ65. τη  Π οτηδί 088 

16 188 6886. ἀδιποηβίγαηξ, οϑοάδθβίδπι. 4081 ἀἸοιΐ ψΘγβαυὶ 

ἴῃ ΤΟ 18. 5651 1015. Ιἀθοαιι6 βοαπρθηἄδη ἃ} δὰ 6588 960- 
ΘΕ]; ΠΟ ΨΘΓΒδίαΙ ΘΏΪΏ) ἴῃ 5651} 1|5115. ΓΘ 115, 5: 4! ἀθιὴ 

τηδηο ἰη γι η }}115. 1ΠΠ|5.. --- Τέδαιια. Ῥ]αἰοηϊοοσαμη 46. ΤΘ 5 
Δ 0 ΘΠ [ο18. Βθηθη Πα ΠῸΟ ΡῈΓ 86 βροοίαία ργΟΡ ΔΙῚ ροΐαϑέ, 

Πραα6. οχίθηἠιίιν οΟηβίδηξον. δ] ΟΠ Π65. ΘΟΡΟΒΟΘΙΩΙ ρμδγίαθ8, 

δ 4188 ἐγαμβοηάα δναΐ, πθο ἤγηιῸ ἰδ ταν [πα ἀδιμημθηΐο. 

997) 84 ἀλλὰ μὴν --- 998) 6 φύσιν. ΑπΕ 6515. πο ἀ8ὶ 
418. [εἶδ ΤΟΥ εἰ [15 οι μ Θ ΠΕ5, βργοίο Ρ] οι β ῥ᾽ δοῖέο, αἰ 5ο ρ}}- 
ΠΔ5. 1ΠΔ ΙΒ ΙηΔΕΟ88. ἴῃ ᾿ρ5158. ΓΘθι15. 5651} 1118. ν ΟΥΒΔΤῚ βίδίαο- 
τιῦ, ἴῃ. ΕΠ ΠΟ] αΐοβ ᾿ποι ἀοὺ, μα τη] τ 8, ΠΕΙΟΠΪΔ). ΘΔ 6 ΤῸ 

οὐ οδ6. δἰϊ[βούϊοηθβ, 4865. οἵ ροῃϊ οὐ ἀδθοῦ ροποιῈ ν6] 9θο- 
μηθίτ!ἃ ψ6] δβίγο! οϑΐα, τη! βίο αἰ Γουιιηῦ ἃ ΓΘ 5. 56 51}0}}1- 

μιι8. οἵ, Καὶ 1. 1059) 10: οὐ γὰρ δὴ περὶ τὰ δεῦρο (πραγμα- 
τεύεται ὁ μαϑηματιχός)" τούτων γὰρ οὐϑέν ἐστιν οἷον αἱ 
μαϑηματιχαὶ ζητοῦσι τῶν ἐπιστημμῶν. Ἦδο τίοη8 πϑιι5 Ρτο- 
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ἰὩΘΌΤΑΒ. απ} ἴἢ ΡΟΓΟΘΡΈΟΠ 6. ΒΘΏΒΙΠΙΠῚ ΟἸΠΘΠῚ ΘΟ ΠΟΥ νο- 
ΥἰΓαύθη δέξου οί, ΟρΡΡΟϑιΠ1 δϑίγο ΟΡ ]5. ΠΟ 6556 νϑῦ, απο 

Ππϑᾶϊη. αἰγοιῦϊο σΟΠ ΠΡῚ σοπίοηογοηῦ χατὰ στιγμήν, ὁοοπ- 
{ἰηρῚ δῶμ ροίϊι5 χατὰ μῆχος. 

998. 7 εἰσὶ δέ τινὲς --- 19 ἀδυνατώτερον. Ἐχβίϊ- 
ἰουτπιηῦ ἀοΙη6 4ὰ], 4πιπ ρογηΔἊ6 ἂο Ρ]αίο τ 58. τη ἢ οιηδίϊοδ5 
ΓῸ δ νοι]ίαίθ ἢθὺ οορ] δύ η6. βοίιπη αἰ5{ΠΠϑτιουθηῦ ἃ ΤΟ 118 

56 Π51}}Π}0115, Θὰ 5. ἰδ: 6 ἰΠ6856 σοηβογθηΐ ἴῃ ἰάθη γοθιιβ 566- 

5] 05; 4Ὁ] 4α 1} 115. 886. Πρ] σοι ΑἸ ΠΠ ΟΠ ἐδ. 108. ΠῸῚ Οϑύ οἵαν 
Ιοπρ 5. ὀχροηδία, αποῃΐδιη. αὐγίπβαιι6. ἴθ σφ η θυ 5. “πθ]0ὰ- 

(ΟΠ θτ1ι8. 605. ΤΘΠΟΡῚ ἀρρᾶγοῦ; δ] αποῦ ἐδιηθῃ τηδη 6805, 4α]- 
Ρὲ5. πηρ]οδηύαν, ἀΠ ΠΟ] αΐ65. ρουβοααίαν, ὁ 11 -- - 19. --- δη- 
ἄθμ 46 τϑθιι8 τη οι η δ !ο]8 βοηξθηίδιη Ατὶϑέοίθ 85. σοιηπ]6- 

πονὰῦ 1] 2. 1076α 38 ---)11, 56 4ὰ [ἀογηῦ δἰτι5. δποίο- 

Γ68. ἰδοῦ, ΑΙοχαηάον Ρ. 700, 31 δαὶ Ῥυίπδοονοὶβ 4α1085- 
πὶ {Ἰ} α, οαααθ Ορίηϊο ν᾽ ἀδύπν. ΘΟΠΓΠ Δ} ΡΌ556. ΘΟ] ]αΐο 

ΜΝ 8. 1090α 20 54ᾳ4.; 8564, 5ἱ 'ρ58 νϑῦθα Αὐιβίοίο!β: τὰ μεταξὺ 
ταῦτα λεγόμενα τῶν τε εἰδῶν χαὶ τῶν αἰσϑητῶν ἀϊ!οοη- 

{ἰπ|8. ἜΧΟΙ 5ΒΘΥητ|5, ΘΓ 115 νἀ ταν, Ρ] αίο! 05. [1556 (αἱ 
Βοο βέδίπογθηΐ. [Ἃἀ6ὲν πιάσαν νἱ ἀθίαν Ζ6}16ὁν Ρ]ι. ἃ, ἀν. ἢ]. 

ν. 384,1. 

ΟΑΡ. ΠΙ. 

(φιιαοοίο δουία. 998. 20 --- 14. 

{πὑτῖπ ΘΘΠΘΓα ΡΓῸ ρΥΪΠο ρ 5. τόγαπη Βαμα 510, Δ θᾶ 
οἰ οιηθηΐα, σπ86 [ἢ ΤῸ 5 ἰηδαηΐ. δος δ 6 5010 αὖ 680 6δἱ 811}1- 
15, 46 4ἃ βιρτα αἀἰβραίαν!! 2. 996) 1 --- 25, [ἃ 5 π1 10 18. ἴῃ 

ὈὐΓΔΙΠα116. ῬΆΓΓΘΙ ΔΘ Π ΘΠ 5. αἰδοορίαίιν. ῬυΙπματη πὶ πὸ 

οἰομμοηΐα, ΠῸἢ ΘΟΠΘΙ ῬΓῸ ΡὈΥΙΠΟΙΡΙΙ5. Βαθοπάα οοηϊνποῖ, οἵ 
Θᾶ5. [68 ΘΟΙΠΙΠΘΙΠΟ ἃΓ, 486 ΟΧ οδιιϑᾶ τηδύθυ Ὁ }} ν] ἀθιηθγ 60- 

Θ,ΟΒΟΟΙΟ, οὐ δου ἃποίου αΐθη, 48] 6χ δ θη η 5. 1ΠΠ86- 

ΤΠ 115. ἰρ515. ΤΘθτ5. ΘΟ ΠΘΡΔ ΟΠ στϑγαπι σΟηἰδοοτιηΐ, 9986 
22 ---ο-ὐῶ, θοϊηἊ6. φθηογα ρούϊιβ 5101 νἱηάϊοαγο αἸρηϊαύομι 
ΡΥΕΠοΙρί ον οὐ ἰηἀ6 ἀοιμοηβίγαῦ {πα α ΘΟρΉΪ 0 ΔΘ ΠΟΙ 
οοποϊαάδέιν, 46 ΠΗ Ομ πύθηαι ρυϊποίρία φοηογὰ δἰηΐ, οὐ δὰ 

50 ὈΠΠ θη ἄδ οαπὶ βϑηςοη δι ΡΥ ΡΟΤΘουιμη οὐ Ρ] αἰ 5 α{1- 

(αν διιοξουϊίαίθ, «αἱ βαμιμα φΌΠΟΓα, τὸ ἕν, τὸ ὄν, τὸ μέγα 
καὶ μικρόν, ἴῃ ρυϊμορ 15 ροβαοιῖηί, 998 8 --- 11. Οὐὰ ἴῃ ἀ6- 
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"ΟΠ βίο. απο0α ΦΌΠΟΓΙΠΙ ΠΟΙΉΪΠ6. οἰϊδπι αἰ ΘΓ θη 88. 5ρΡ6- 
οἰ σα5. σομ  ΠοΥἹ ΔΙοχαπάογ οοπίθηα!ξ ρΡ. 108, 25. Δα. Το- 

Ρἰοογαμι ἰοοο 1 4. 101} 18, ἀυθ1ο. ἤτπ γοοία ἔθου; οοηΐ- 

πΘηΐα! βᾶπ ἴῃ (ἀοΠη! 0 η6. οὐ σθητβ ρυππαμι οὐ αἰ γθηθ 86 

ΒΡΘοΙοδ6, 564. “απ ρεπητμ ἐν τῇ ἀποδύσει τοῦ τί ἐστι ρο- 
ῃθηάιτιη 510 φθηιι8, οἵ. Τορ. ΝῚ ὅ. 142) 285. 1. 6. 128α 24. 
Δ. ροβύ. ἢ 13. 974 25 544., γΓϑοία. ϑσ'θηϊβ ρυϊηοῖρίιπι ἀ1ο]- 

{πν ἀοΠ ΠΟ η158. Νοααθ ΠΠπ ργογβα8. ρΡγΟ νυ, ααο0α [ἢ 

ΔΙίογα ἀγρυμηθηίαίίοπο: χαν εἰ ἔστι χτλ. οχ δι ὶ σαἰζαία νοοᾶ- 
ΡΠ εἶδος ρΑγα! ΟρΊβιηιπὴ ἦτο] ΑἸΟχαπ ον ἀἸοἱ Ρ. 159, 7. 1..- 
σοῦ δηΐμι οοησοάδιημ8 ἀἰβύϊηραϊ ρο556 δῖδος, ααοα Ορροηδίαγ 
᾿πδίογίδθ, οὐ εἶδος, φυοὰ ΘΘΠΘΙΙ ΒΕ] Θοὕμιπη 510, [πη 6 ἃ ἰη- 

[6 αὐπιπηηι6. ᾿πίθυ ἢ πθοθβϑιία 40, τὐὖ τ] ΠΙπη 6 ἡπογὰ 50 Πο- 

"ΠΟ ΠΥ πᾶ. ᾿ρηΐμι Π|πᾶ4 εἶδος, φαοα πηδίθγδα Ορροπίίαι, 5ῖν 6 

ἡ οὐσία ἄνευ ὕλης, οορποδβοίίανς ἀοἤηϊίομθ, «πᾶ εἶδος 8]- 

[6γἃ νοσΆθ}1 5]ρ ΠΟ δί 06. σΟΠΒΕ 1. 
0098. 23 πρώτων οαγ 56 ηάτη. μΡαΐθη, “αδιη 18 Π| 

6044. ργορθ οηηθ8 μβαρεηΐ πρῶτον, δχροϑβαὶ ἴῃ Ο5. Ρ. 52. 
ΟΓ «24: ἐξ ὧν σύγκεινται αἱ φωναὶ πᾶσαι πρώτων. 4 ἃ. 
958) 85: ἐξ οὗ γίγνεται πρώτου --- τοῦτο στοιχεῖον. 8. 9885) 

80: στοιχειωδέστατον --- ἐξ οὗ γίγνονται συγχρίσει πάντα 
πρώτου. 4 8. 1014« 26: στοιχεῖον --- ἐξ οὗ σύγχειται πρώ- 
του ἐνυπάρχοντος. 11. 1052 14: στοιχεῖον --- ὅτι ἔστι τι 

ἐκ τούτου ὡς πρώτου ἐνυπάρχοντος. ΝΝ αἰΐξ δὰ Αῃ. ρμροϑί. 
12. 71} 10 ᾿δεὐϊοποιη οοα44. πρῶτον ἷι. 1. ἀοἴομα!ς: 6588 θη 
πρῶτον ἰάθη δίψιβ αἴτιον νεὶ] ἀρχή. Ηοο φαδιπμηθδιη νογὶ5- 

51} δϑβῦ, ἔδιη 6 ΠῚ δα νιυϊσαίδμι ἸΘοίομ ηι, 564 84 διπθῃ- 

ἀδύοηθηι σΟὨ τη ἤδη ρμούοϑί γϑίθυγι ; πἰμἰ για 6] ΘΟ Πίατη, 

δχ πὸ ααυϊά ἢΐ, οϑέ αἴτιον βῖνε ἀρχή, ποῃ ἰά, φιοά οχ 10 
φοϑηογδίαν, ἰοϊταγ: ἐξ οὗ πρώτου γίγνεται. --- Π)᾽5 προ Πα] 

40 [15 ἸΟοἱβ 4058. αὐίι}} οὖ 5} }1|0118 Ρ] ΓΙ η18. Βαηῦ 11, ἈΡῚ ΡΓΤῸ 
ἐξ οὗ Ατιδίοίθ! 65. βουῖρβιὶ ὅϑεν, νϑθ Δ 1. 10184 4, 7; δά 
ὕϑεν δπΐπη πο ροίοβί δ ἱ ρϑηϊίνιιβ πρώτου νο] πρώτων, 
564] δΔἀάοηδιμηι οϑύ δέν. πρῶτον. 

9098. 2 τῶν διαγραμμάτων. δου. διάγραμμα ἀάιθμι 
ΡΓΌΡΓΙο ἀΘβου ρθη Θ᾽ ΘΟΙ ΠΥ Π οα πη 5] οἱ Ποοί, οἵ. ΡΙαί. Ῥηδρά. 

15}, 0 Αὐιβίοίο! δ βδθρίιβ 1 πβαγραίαχ, αὖ 5πηα} Ργοροϑβί- 
(06 πὶ ν 6] ἀοιποηβίγ ΟΠ θη σΟμρ]οίαίαν, “41}Γ.3. 1014« 85: 

τὰ τῶν διαγραμμάτων στοιχεῖα λέγεται χαὶ ὅλως τὰ τῶν 
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ἀποδείξεων. εἴ. Θ9. 10ῦ14 22. Απ. μκτ.1 24. 41} 14. 850". εἰ. 
10. 178α 27, 

998) 4 αἱ ἀρχαί. 1)6 τοῦποηάο δγέϊοι!ο, αἀαθη Οὐ - 
(απ βαάβογαμι Ο)5. Ρ. 52, Ὄχροβίξιιμη εϑὲ δά 1, 995) 27. 

908) 11 ἀλλὰ μὴν -- 13 ἐνυπαρχόντων. απο 46 
ΡΕΪποϊριογια. πδέιγα αἰ! α 0 θὰ ΠΟ ἰΐᾶ ΡΟ586 δυϊίαγὶ, εὖ 
5ππὰ} οὐ οθηι5 οὐ οδἰθπηθηία ἴῃ ΘΓ ΠΟΙΡΙΪ8 ΡΟὨδηΐιν, 60 
οοιηρτοθαΐ, φαοὰ τοὶ απ! θὲ, τπἰπᾶιὴ Ορογίθας δβ886. ἀοίϊ- 
ΒΟΉ ΘΙ, 486. 58 5ἰδῃ απ Θχργπηδί, οἵ. Τορ. ΝΙ 4. 1416Ὸ 

91 ---ὶὐ 2. ΑἸὰ ἔδιηθῃ τδίϊομθ, ΡγΟΌΤ νοὶ [ΟΥΠ8 πη 5081}, ν 6] 
σΟΠΙ απ οἴϑηη οἰ ἰοτιηα τηϑύθυ πὶ (ἰΘΒΟΡΙρΡ56 18, Ρ᾽ΠΓΟ5. 6588 
ΡΟ556 οἰ βάθη γοὶ ἐθ }0Π 65 οχρομίαν ἢ“ 2. 1θ043α 14 544. 

- [[πίνοῦβᾶπη ἤδης 4αδΟβΈ Ομ 6 πῚ. ΠΟῸῚ αἰβοῦία ααϊάθπι Ατὶβίο- 

(6165 ρεγίγδοίαί, βϑ θᾶἂϊμῃ μια 5610 δὴ 580} ν]556 ἔδιηθῃ 510} 
νἶβι5 51{, ΠΡῚ 46 σθῆθγθ ἢπΠΠ ΡΓΙῸ ϑβθδίαηεϊα Πα Θη άπ 510, 

Ζ13, εὐ οιπηΐηο ἠδ τῷ τί ἣν εἶναι οἰιβααθ συμ τηδίογίἃ οἵ 

σΟμἰμΠΟίΟΠ6 εὐ ἀἰβοσμηϊηα αἰδβριιίαί, ΠΡ γ5. ΖΗ͂. 

(ἠιιαοδίϊο δορίϊηια. 998 14 --- 999α 23. 

δ᾽ ῬΓῸ ΘΟΏΘ6580 5.Πη8 ΕΓ ΘΌΠΟΓα 6586 ΡΟΠΘη 48 ἰδ 181 
ῬΙΙΠΟΙΡΙα ΓΤ σι, 4υΔΟΓΙ πα Γ 488 ΘΘΠ ΘΓ ΡΟΠΘΗ48ἃ 51ηΐ, ὈΥΓΙῚ 

βυσηιηδ δὲ τηδχί πη ΠΗΪν ΟΓβα]α, 8 δὰ απᾶ6 ῥσυοχίμηθ 46 το τι8 

ΒΘ] ΓΙ θ15. ργαθα δία οἵ 510 Ποιηΐπ6 εἴδη) νοοδηίαΓ. 
ΤΠ 6515 998 14---999« 1. 81 ργορίογοθα φθηθγα [ἢ ργη- 

ΟΙρ15 Ρομαηΐαγ, ααρα τηᾶχίμηθ βηΐ τπηΐνουβα δ, Βα ηπηᾶ ΡΟ- 
εἰββι πηαη ΘΘΠΘΓΩ ΡΟΠΪ σΟηβοηΐδηθιμη δϑί. [η46 ἴδοι !α ρϑῖ- 
νηΐ δ βϑηξθῃίίδιη Θοτῖ, αἰ τὸ ὧν οὐ τὸ ἕν, φιοῃΐδιῃ 
ΠΩ ΧΙΠΠΘ. ἘΠΊ ΘΓΒΔΙ ΠΟΙ ΟἸΠΠΙ 15 ΓΘ θτι5. {] απηΐαγ, ΡΥ ΠΟΙρΙ8 οἵ 
Βα θϑέδη 185. 6556 βίαϊπογιηί. Αἴ 6ὴ8 δ ππὰπὶ ΠΟῸῚ Ροβϑβαηΐ 

ΡΓῸ βομουθ5. ΓΟγαμ Δ οὶ. ΝΜ Ταμ 51 ἀϊνῖ5ο 8]|1|4ὰ0 Ρ6- 
ΠΘΓΘ ΡῈ αἰ ΓΘγθητὰ8. ΒρθοΠοὰβ. ἴῃ β88 βρθοῖθβ, 1145. αἰ 6- 

ΓΘ 85 ΡῈΓ 86 βρϑοίδυθιβ, 46. 115. Π6Ὸ βρ6οῖθβ ργδϑαϊοδυὶ ρμού- 

εϑύ πρὸ β'ϑηϊιϑβ, 4ιοῃϊδη) αἰ οΡ θη, δά βοϊία πἰμηϊ γα πὶ ΟΧ 4110 

ΘΈΠοΓο δία ἰὰ οδί βϑημβ, δα παρα αἰν!οηάσμι ΔΒ δίμγ, 
οὕ βρβθοῖθ οὔ βφθῃργα ἰδίϊιβ ροίθβέ ρδίθγο, οἷ. Τορ. ΥἹ 6. 1446 

952 ---ὐ]1. (1ῃ νϑυθὶβ: τὸ γένος ἄνευ τῶν αὐτοῦ εἰδῶν ὃ 20 
γβροίθηδιη οϑέ οχ δηξθοθάθῃξριιβ: ἐπὶ τῶν οἰχείων διαφο- 
ρῶν, σδμθβ Π0) ργαθάϊοδίαν. 46. βιιῖϊβ αἰ ΠΓογ θη ε115, 5 πὰ αἰ - 

[ογθηεϊδθ ΡῈ. 56 βρϑοίθηξωην, βοιπποίδθ ἃ 1ϊ58, φυδα ἱπάς οἰ - 
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οἰαπέπγ, Βρθοοθιι8; οἷ, ΑἸοχ. ρ. 16], 7: οὐδὲ τὰ γένη χατη- 

γορεῖται τῶν οἰχείων διαφορῶν, ὅταν αἱ διαφοραὶ τῶν εἰ- 
δῶν λαμβάνωνται χαὶ μὴ ἐν αὐταῖς τὰ εἴδη περιέχωνται.) 
[δπι 51 δηύτπι ΘΘηογὰ αἰν] ἴηλι5, 48 6 } 0 6ὲ ἀΠΠ ογθηθα βρθοῖ- 
ἤιοα, δαβοιία ἴῃ ᾿ὰο ἀἰν βίο ημθ, οἵ 6 η85. δϑὲ δὲ ὑπαπὶ απ! ἀρίδμη. 

ΕΡῸ 14, φαοα ἐδιηαιιμι Θ᾽ ηι5. ΡΟϑίζαπι οὐδ, ρυδοα δ η πὴ 
οβϑού 46 οἰπιβάίθπι αΠΠ6 θη 115; σα “ποηΐα ΠΟΓΙ ἤθη Ροΐ- 
οδύ, βοηααίίι αὖ 65. οὐ πη ΠΟῸῚ 51η0 ΤΌΤ ΘὍΠΘΓα. οἵ. 

οδηἄθμ δριηθηΐαίοηοπι Καὶ 1. 1059 51. 2) 4. 1070) 7. Τορ. 

ΙΝ 1. 1214 10. 6. 127. 28. Ττοη46]. Καΐορ, ». 67. 564 γρτο- 

Ῥίον 14 ἰρϑιπι, απ0 6 6η5. οἵ ΠΠῸΠ) ΟἸΠΠΪΠΟ ΠΟ 6886 Θ'ῬΘΠΟΙΓΆ 
σοΟΙηρΓΟ δύ, ἀδιποηβίγίιιπι. ΠΟΙ Οϑύ, Π0 6586 68, 488 

ΘΓ 5]η0 Β|1Π|Π|8ἃ ΘΘΠΟΙΆ, ΡῬΤῸ ὈΓΙΠΟΙΡΙ5. ΒΡ 6 η4ἃ. Ἦμΐπο ροτ- 
ΕΠ ΠΘΓῸ ν᾽ οίαν δέοντα ται! οοϊηδί!0, 628 ἔτι χαὶ ---- 9994 1, Εἰ- 

ΘΗΪΠῚ 51 Θ.ΘΠΘΙΆ 5.118 1 ῬΤΙΠΟΙΡ115 ΡΟΠαΐαν, ΦαΟΠ τη, 486 

᾿ἴηἀ6. σομρ] οί 15. ΘΠ ΥΊ ιι5. οὐ αἰ [6 Ὁ ΠΕ115. οχϑιβίπηΐ, θὰ δέ 
᾿ρ88 ὍΘ ηθγα βηΐ, [σοῦ ΠΟῚ ΟἸΠΠΪᾶἃ ΡΓῸ ΘΌΠΟΙΠι5. ΠᾺΡ ΘΔ ΠΌΤ 
(νῦν δὲ τὰ μὲν δοχεῖ, τὰ δ᾽ οὐ δοχεῖ 80, εἴ. ΑἸοχ. Ρ. 162, 

22. 8544.}, σΟηΒΘ] 658. ΟΥΙ ΟΧ Θδάθη ταί 6, πὸ Πᾶ6ο οἰϊδιη 

ΘΘηοΓἃ ἸΠΐ6] ΡΥ ΠΟΙρΙὰ τ ἰογδηΐαν, ΒΙΒα 6 ΠΟΝῚ5. ΘΘΠΘΡΙθ15 τηὰ- 

ΘῚ15. οὔϊδιη, πὐροίθ τι 86. ΠῚ5. 1Π8 018. ΠΠῚΝ ΟΥΒΆΪΟΒ. 5ἰηΐ, ρ586 αἸ- 

[ογθηθαο (680 ἔτη μᾶλλον 86. τῶν μεταξὺ συλλαμβανομένων) 
ῬΓῸ ῬΥΪΠΟΙρΡΙ15. δηῦ Βαρθοάδο. [ἃ ν ΓΟ, 51 ἃ 5.118. ΘΙ ΘὨ ΘΙ - 
θὰ5 ογήίδιπαν, ἄλλως τὲ χἄν τις τὸ πρῶτον γένος ἀρχὴν 
τιϑῃ "32, ᾿πθππθηδιι5 ονδά οί οὐ σϑηθγιπῃ οἵ ργοϊημδ ρῥτϊηοὶ- 
Ῥ᾽ΟΤ ΠΕΠΊΘΙΙ5. --- 029 μέχρι τῶν ἀτόμων 1. 6. μέχρι 

τῶν ἐσχάτων εἰδῶν, ἃ οὐκέτι διαφοραῖς διαιρεῖται. εἴ, ΑΙΟχ. 
Ρ. 163, 3. 

ΑΔΕ 6515 9996] --- Ἰ 4. -- Τὴ {Π651 Πα τ5 ἀἰβραξα ! 015 

ἴη46 ῥτοϊθοίαβ. αὖ θυ] οἰ ρ᾽ ας Ἰπδχῖη 6. πηΐν ουβ [6 6556. βιπηδί, 
18) δ] δ {ἢ δίῃ ἀθιπηοηβίγαπ δι ἃ} 8115. ΟΥ̓ αν πΟΥΓΟΏ θΙΙ5, 

4α]} 18. ΘΟΠΕΙ ΠΟΥ ΠαίαγΙη. ΡΥ ΠΟΙ͂ΡΙΪ σΟΠΒΘη ΔΘ 51. ΔῸ 

ῬΥΠητε Φαϊ ἀθηὶ ΡΥ ΠΟΙΡΗ 1ᾧ βαδρίο παίαγα ΡΓΟΡ ἢ 6586. αἸ- 

Οἰέ, αὖ 51} ππππιμη, 5 ρ ̓6χ, ἀν! ἀπππιη. [ἀμ νΘΓῸ πηϊξα!8. οἵ 

Ἰη Ἰν] ἀτιθ. Ὠδέμγταθ {πο ἀπὸ ἀϊδείηθι φόπονα, ἀδιαίρετον 

ἢ κατὰ τὸ ποσὸν ἢ χατὰ τὸ εἶδος 9996 2, δὰ ΘΌΠΟΓΩ, ΠΟῚ 
5ππη0 σΟὨ θη ἃ εἰαπὶ 115, {πᾶ 4Π10Ὶ1 586 0 5βηο ᾿Π 6 56 0Ρ- 
Ρομπαηίι!, ἕν τῷ ἀριϑμῷ οἱ ἕν τῷ εἴδει, ν οἰ 2] 6. 1016) 31. 

8, 1Τ018α 15, 14 φιοά ΑἸοχαπάνο νἀ οίαν δορί ἶδδο. ΕἸ 
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ἕν τῷ εἴδει πᾶ μ᾽ υτοδνο ἀϊοππίαν ΓΟ5, 486. 5110 ὉΠ οἵ 

δαηήοιη βροοίοιη οαδαηέ, ἕν χατὰ τὸ εἶδος δὰ οϑέ βρθοίοβ, 

ἄπδο ΠῸΠ ᾿ἰρϑᾶ ᾿ξογαη [ἢ βρΘοῖοβ αἰν! ἀϊασ. ὕὅπ46 ἀρρᾶγοί 
αὐ ΔΙ 6Ὶ ἴῃ πγασιθ τη! ταύτη ἀἸβΕ Πού ηθ αἰ ηϊα5. ἀθ ηϊὰ- 
αν; πἰπηίρη ἕν τῷ ἀριϑμῷ ρΡονἝἔθοιϊογομ βἰ θη! οαύ πηϊία- 

ἔοι, 4αδιη ἕν τῷ εἴδει, ἴζὰ «φαϊάοια αὐ |ὰ ἤδης οὐ το! 85 

πηϊαΐθ5. βη} σοπιρ[ οοἰαίαν. [ἢ δὰ δαΐθιη αἰβ πο 06, 4π86 

μος Ιοοο ἱπβεϊαϊςπτ, τὸ ἀἰβε οτιδηίαν ἀδιαίρετον χατὰ τὸ 

ποσόν εἰ χατὰ τὸ εἶδος, ᾿αϊο τηδίοσθιὴ ἐγ! ἀρ αΐθιη σθη- 

θη δ ΘΠ δϑύ, σα ΐδτη εἶδος [Οτιπδπι ΓΤ ὶ ΘΟ ΠΕ π|ῤ, ΤΙ (81 

Ιά οβϑὲέ ψφιοά οβέ, ποσόν νϑῖῸ δὲ τηδίουϊαπι ργΟρ 6 δοσθα!. -- 

Ἠδης ἰρίέαν. ἀἰβεϊποίϊ οι τοῦ ἀδιαιρέτου Δα] 6ὺ δά δδβίϊ- 

μὰ ΘΘΠΘΓΩ 51ΠηΠη|ἃ δὲ ΞΡ ΘΟΙΘ5. Εἰ πη88; {146 ἀν! ἀπηέαγ ἴῃ 

ΒΡΘοΙοβ, μδ6, Πσθὲ αἰοὶ ροββίηῦ αἰναϊ ἴῃ ΤῈ5 5 Πρ 885, ἐδιη 6 ἢ 
Π0ἢ αν! ἀπηΐιν ἴῃ βρθοῖθβ (οὐ γάρ ἐστι γένος ὁ ἄνϑρωπος 
τῶν τινῶν ἀνθρώπων 5): δΥΘῸ ῥτγοχίππδθ βρθοῖθβ ροίϊιβ 
481 ΒΕ ἃ ΘΘΏΘΓᾺ ἢ] Παρ Θηΐ ἀπἰξαΐθ μι], 8 ΠῚ ΤΘΑΈΪΓΟΓΘ 

ν᾽ ἀθέμν. ῬΥΪΠΟΙΡῚΪ Πδέμγα. 
ΑΘΟΘαΙΡ αἰϊπα ἀγϑιπηθηΐαμι, 40 --- 14, οχ 4πὸ 5Βρθοίθθιβ 

ΡΟύ 5. τππᾶιη ΘΟ Π ΘΙ 115 ὈΎΙΠΟΙΡΙ αἰ ο Ἰ δἔ θη ἃ55᾽ Δ ἀ8 ΠῚ 6558 
δρρᾶγθαί. ϑδαπέ 4ιδοάδη ΒΡ6ΟΙ65 ἴΐα πεν 886 σοηϊαποίαο οἵ 

σΟὨΕησ86, αὖ ΡΓΟΧ ἃ 4 πᾶ θα ἃ ΒΌΡΘΓΙΟΓΟ ροηάθαΐ οὗ 5111} 

σαδοααθ ἴῃ βοῦῖ6 ἀοἤηϊία ἰΘοῖ Πα θοαί. Ηδοο δδῦ Παμιογο- 
ΓΠμ, Πδ6 6 ΠΟΈΌΓΑΓΗ Θ᾽ ΘΟΙΘΕΓΙΟΔΤ ΠῚ ΓαΐϊΟ, ΘΙ ΠΟ ΠΟΤΙΙΠ) ΘῊΪ ΠῚ 

ΠΕΠΙΘΡΟΓΙΏΠΙ, γοἰαί! ἀγα !5 ἐγ 415. ἐθέγα 415, δέσσα 60. σοηίϊ- 

πδέπν απο νοὶ δηίθρομπαηΐιν νοὶ] ροβίροηπηΐαν σΘγ 5 απ} 5- 
ἀλη) 1115; 5ΠῈ}}|5 Ῥαηοῦ ΠΙπΠ 686 ῥ᾽ ηΐ σΟΓΡΟΥΪ5, ἐπ ΠΟ} ααᾶ- 

ἀγα ΠΡ τὸ]. ΠΟΥ 56 ταῖῖο. ἴαμῃ Ὠ181} φυϊάθαι οὈβέας αυο- 
ΠἸΪΠ15. ΒΙΠΟῚΪ85 ΠΕΠΊΘΙΙ ΒΡΘΟΙΘΒ. ὉΠῸ ὨΠΠΠΘΙῚ ΘΘΠΘΓΘ ΘΟΙρ]6- 

οἴδιπαγ; 564, 5] 418. Βα ΐπ5 ΘΘΠΟΥΪΒ, ΠΌΠΠΘΙΙ ἀἰ60, ΠΟΙΪΟΠ ΘΠ 

σορτίαγο νοὶ] ἀθἤηϊγο βαβοθρογθ, ἀδβοθηάθγα οἰπῃ ΟροΟτίΟΟΙ 
Δ Ἰρβᾶπη 5ΙΠΟΈΪΠΟΓΠΠΙ ΠΕΠΠΘΓΟΓΙΠῚ 56.161, Π6΄π6 απ ἀαϊιδτη 
ΒΑΡ ΘΡΙΕ φαοά 4ιδ81 ΒΕ οί πὶ 6 5[Π91}18 ΒΡ ΘΟΙ 65 ΡΓῸ οοιη- 

ΠῚ ΘΘΠΘΙΟ ρΡομπδΐέ, οὐχ ἔσται τις ἀριϑμὸς (Ἰἰηΐ. ὡς γένος) 
παρὰ τὰ εἴδη τῶν ἀριϑμῶν 8; δα ρειίπάθ νδησμ 6δβέ οἵ 
[Π8 6, 51 4115. ὉΠ ΘΓ Β ΘΙ ΠΟΌΓΩΘ ΠΟΓΟΠΘΙ ΘΙ ΠΗΧΘΙΙ ἃ 51}}- 

ΘῈ} 15. ΠρῸγανιπι 5ρθοίθθι5. ΕΤΡῸ οὐ ἴῃ ΠαΠΊΘ 5. οὐ ἴῃ ἤσα- 

Υ15. τη ΔΕ ἢ ΘΙ ΔΕ ΕΒ ΠΟ ΒΕΠΠΙΠΠ ΘΘΠΙΙ5, ΠΌΠΠΟΤΙΒ. γ6Ὸ] ΠΟ Ὲ18, 

8566 υἱύϊπιδο βρϑοῖθβ, νϑίαν ἀγὰβ ὑγὰβ {γ]δη σα. αιδάγδῃ- 
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ΘΌΪαμ, ααᾶθ 46 το. ἰηΠαἸν 1415 ργδϑαἀ δα Π6Ο ΔΙΠΡ 15 
ΡΕΙ Βρ6οῖο8 εἰν  ηία, ΒΘ Ομ ΡΟΠΙ οὐ ῬΓῸ ΡυΠΟΙρΡ 15. Πὰ- 
ΒΦ. ροβϑβιιηΐί. --- Ηδϑο τί! οἰ πδί]0 ᾿ρ88 “Πα ἀθ πὶ ΡῸΓ 86. ΠῸῚ 
ΡΟ Ποῦ ὨΪΒῚ δ δὰ8. ΠΟίΟη65 γν6] βρθοίθβ, 486 86116 4πἃ- 
ἄδη} σομ  πθηΐαν οὐ ὁχ Θὰ 8681) {πδθῆπ πδίαγαμι δὲ ἀὉἤΠηϊ- 

{ΟΠ 6 μη τοροίπηί. Εὐχίθμπ αν ἰδιιθὴ ἰΐα, αὖ Δ ΟἸηΪᾶ ΡΆΘΠ6 

ΘΘΠΟΓὰ ΤΟίογυὶ ρΡΌ5856 νἱθαίαγ; πἰμηΐσαιη. απ ἴῃ ΤΘὈι15. 1η8- 

{ποι 1618. τηᾶχῖμη 6. ΡΒ] ΟΒΟΡ ΙΝ 5απη 18. ΘΘΠΘΓΙ 115. Θχϑιβέθ μ 18] 
(Ἰθι ον Ἰηΐ, 51. ἢ. ΒΙ5. ΘΘΠΟΙΙ 15. τ αἰαῦ! βαηΐ, τα] 0. ΤΠ] ΟΓΘΠῚ 

ἴῃ. 115 πάθη ΒΑ θιιηΐ. 1) 6] πη 46. αποηΐδιη 115 ΘΘΠΘΡ 15. 8Ὀ- 
᾿πἀ!]οαία οϑὲ ρυϊποῖριὶ ἀἰοηϊίαβ, «πον. 5ΡΘΟΙ65. παθθηΐ τὸ 
πρότερον χαὶ ὕστερον, απ τητι5. φαϊάδιη τηθ 5 τοῦ πρό- 
τερον καὶ ὕστερον, Ὠἰνηΐτιι τὸ βέλτιον χαὶ χεῖρον (οἵ, (ὑδύ. 
12. 14 4) ἴῃ οἰμηῖθθ5 ἴθ σου ηδίυν βρθοίθθιβ, αὖ αἰἰὰ οἰπ5- 

ἀθιὴ φ'ΘΠΟΓΙΒ ΒΡΘΟΙΘΒ ἸΏΘΙ1ΟΥ 510, 811ὰ ἀδίθυιοσ, οἵ. ΑἸοχ. 1θ5, 14, 

Ρτορίογθα οὐϊδιη δά οιμηΐᾶ ὍΘ ποσα δδάθιῃ {Π|8 δγοαμηθηΐαῦ!ο 

νι ἀοθῖίαν τοίου θη ἃ 6556. 
ἘΧΒΙΡαΙ δᾶπὶ υΐτ5. [Οοἱ ΘΧρΡ ΤΟ ΟΠ ΘμῚ. 4118 6 5110 1ο]ββ ἃ 

1 ν! ἀθίτιν, φαδιπμααᾶμη. ΠΟ ἰσηονο ἰοηρο ἀοθοοτοιη οἵ 8ι0- 
{ΠΠΟΓΘ ΡΓΟΡΟβιἔδηη 6556. ἃ Ζ6]|16γὸ Ρἢ. «. τ. 11. Ρ. 211 544. 
15. ΘΠ, Πΐδιι5. 115. ΜΘ ρ ἢ υϑισογαμι [0615 4αΠ 15. ΡῸΓ ἰοτιηι- 
Ια: ἔχειν τὸ πρότερον καὶ ὕστερον πυιηοτοότιμ ἰἀΘαἰἤμμη, 
υἱροία ἀσυμβθλήτων, πᾶίατα ἃ Πα ΘΓ8. τη ΠΘιηδίοἷ5. οὗ συμ- 
βλητοῖς ἀϊδι!ησαϊαν, οἵ. δὰ 17 6, μος οἰΐαπι ἰΙοθο νϑγθὶβ: ἐν 

οἷς τὸ πρότερον χαὶ ὕστερόν ἐστι θη γ05 146 8165, 488 }68 
ΡΙαίο ρμοϑαϊδ, 5:9. 1 Ὁ] ραίαί. 5664 πδοο ᾿ῃ ογργθίδί! 9 αιιϑιη- 
νἱβ Ομ ἀν] νἹ ἀϑαίαγ οὐ 115 0 οἷ8 405 οομία] πηιι5 δα 77 6 

οἱ ργδϑοῖριι ΕΠΠ. Νῖς. 1 4. 109θ0α 17, ἰδιηθ 40 πῃίνευβα ᾿δο 

Τα οἰ δίθη6. 460 ἃ] πᾶ οϑί. π΄ 26] γῚ ̓ πα]οί πη σομρτο- 

βᾶγε ποαιθᾶη. Νόοη ρομαηΐ, αἱἷΐ 26 |16ν, ΡΥ ΘΓ ΠΌΙΠΘΓΟΒ 

146 8}65 Ῥ] αίοηϊοὶ 4685, ργορίογθα ααϊα ἰρ81 11 ΠΕΠΠΘΙῚ βαηΐ 
Ιάθδθ. Αὖὐ 81] ργορίεν. ᾶης οδιβᾶη) ΠΟρδηΐα 4686 Ργδοίου 
ὨΠΠΙΘΙῸΒ. 6586, 4ποιη0 0 ἰδηάθμι 4. ΓΟ τπηὐπιμ δὰ ΓΘ] Ι΄ 108 
ΒΡΘοΙθ5. δ σο]ψαὰ σϑηθγὰ οχίθηάογο ροίοβί, εἰ δὲ μὴ τού- 
των (ἰμέ. τῶν ἀριϑμῶν 1 τῶν σχημάτων), σχολῇ τῶν γ8 

ἄλλων ἔσται τὰ γένη παρὰ τὰ εἴδη. ἸΝΙπγαπι ν 6] [ον 581- 
Ἰ.1} 511}}}Π{π4 118. ν οϑεϊϑίπιη, Ργορίον. χαρά ἰδέϊι5. οχίθημ θα 
ΡΟ ἢ ΟΠ Θ. ἰἰοθαΐ, ονδποϑβοὶί, 851 (6. ἢ θυ 5. 1468 }1}}18 

νου 1Πὰ: ἐν οἷς τὸ πρ. χ- ὕστ. Ἰῃξ6} Θχογῖ8. -το ΖΘ] Ποῖ ἰη- 
{ον ΓΘἰδι Ομ θ ργο αν! ὅϑοθνν. δ ἢ. . 
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000α 14 πάλιν δὲ -- 23 γένη. Ῥτοθαία Δη {6581 το- 
νογίϊαν Ατἰβίοίοϊοϑ αὐ σοηἤιιηδηάδμι {Π 651}, ὁ θιη τιβῖι5. ἃΓ- 

Θαπιθηο ἃο βιρτὰ 998ὺ 17, τὖὸ οχ πῃΐν θυ]! θη γι Πδίτ ἃ 
ἀἰοιηϊ δ. ΡΥΪΠΟΙΡΙ τοροίδί. 

(ἰδέθειμη μᾶθο φαδοβίίο οδάοθιῃ 46 τῷ τί ἦν εἶναν οἱ 46 ν6- 
Π6Γ6 ἀἰϊδραίαίοπο [111 Ζ 5ο] νίαν, ἃ ῬΓΟΧΙ ΙΔ 6 ΒΙΡΘΓΙΟΓΘΒ. 

ΟἈΑΡΕ ΙΝ: 

(λιιαοδίϊο οείαυα. 999α 24 -- 024. 

Οἰιοά ἴαμὶ φαδοῦῖ πὰ 414 510 ΡΓδοίοι ΓῈ5 51 Π 0.85 ΠΘΟΠΘ, 
ἴά ἴδιι ἁγία οο δογοῦ οαμ 4αδοβϑίοη6. αυϊηΐα, {πᾶ ᾿π4δρδίαμη 
αδύ, αὐγιι} τ] 6 6. 56.510 116 ΤΟΓΌΙΏ ΘΘΉ 15 ἀχϑίοί δῃ αἰπια νο] 

411 Βα δία πέτα ΘΟ ηΘΓὰ ργδθίογθα ρΟΠΘη(ἃ 5]ηὖ, αὖ αὐγᾶητι6 

οοάοιη τράϊγο νι ἀοαΐαν. Αο β88η6 τῷ π0ῃ τῃα]ίαιη αἸ δγιιηΐ, 

ΑἸ Π!}Θραης δπέομι ἀαδθγοηα! ἃίαᾳαθ ἰῃν βρη] σγαύίοπθ. ΠΠἃ 
ΘηἾ πη 4πδ6βύ10. ΟΥΙΘΊ θη. αἄπχὶῦ 6 Ρ]ΔΟΙ [15 Βα ρ  υοσ πὶ ΡΒ ]]050- 
ΡΒογαμ: ΓΘ ΘΘΠΟΓα 8}11 ΡΒΠΟΒΟΡΙΙ 418 βίδίπθγαηΐξ, 81] 
ΔΟ΄ ον ογδηῦ ἴῃ 56Π510}} ΓΟΡα. ΦΘΠΘΓΘ, 411 1ἀθα}6 οἱ τηδί6- 

᾿πδύϊοιπη Δα ἀογαηΐ; Πογαιη αὐγὶ γθοῦ 5. δίδου ηΐ 4αδοΓΘη- 
ἄστη οϑέ, 486 4αδοϑίίο πἰ οϑί οτία δχ ῥ᾽ δοιίογιιμι νύ πη 

σΟΠΙΡΑΓαΟΠ6, ἰΐὰ  ιδογοῦ ἴῃ 115 δχδη δ η 15. 86 δαΐοιη 

ποὺ Ισοὺ οι αν ααδοβί!ο, δἃ τοροία οϑύ οχ ἰρβᾶ Χτϑυαιη ἢδ- 
ἰατᾶ; 6586. ΘΗΪΠῚ 56Π51}01}685 ΤῸ Ρ6Γ 856 πηδηϊθβίιπη δϑύ; βοά 

ΒΑΓ ΤΟΙ ΒΛ 6. ΘΟΡΏΪΓΟ 5ῖνα ἰρ8ὰ δχϑβιβϑίθηςξα ἤὰπὶ [πα 

414 ργϑθίον. ἰρβᾶβ υὖ τα ἃς νου αΐθ 6556 ρομαίαγ τϑααϊγαΐ 

ΠΘΟΠ6, ἰδ αἀἰδραίαί. Αἴαὰς μᾶς φιυΐάδπι ἴῃ ἀἰβραξζαίοπο. ΠΟ 
ἴῃ δοβίμηδηα ᾿ἀθάσαμῃ ἀοοίγηα δοααϊθβοῖί, 564. δά τηδίθγϑιη 

οὐ [οτιηδηὶ δ δ οπθαι ἀδάποῖς, ἤρηαθ. 60 φγοοθαϊ ογαϊηθο, 

αὐ ΡΤ πηι πὶ ΟΟΠ ποὺ ἀδίπαθ γοίαξοι, 564 δἰ ψαδηίο ρουρΙ 6- 
χίιβ ἃ ΘΟμΠτμΔη40 δά γο[ιξδηάιιπι ἃ6 ν᾽ οἰβδίμη ὑγδηβ 6. 

Αο ρυππιπη ααϊάοῃι, α 24 --29, 56 η51}01}65 Γ65 4 ηΐδπ βαηΐ 
᾿μΠπϊΐα 6, ̓ ΠΠ ΠῚ τη δαΐθι σοο δ η 40. σΟΙηρτ ΘΠ] ποακὶξ, οἵ. 

« 2. 994 30, οἴΠοὶ ν]α οί, 51 1185 σορμοβοὶ ψο]αμπμ8, αὖ 51 

ἈΠ] ἃ ργδθίον θ85. Αγίβίοίθ ἰδ 46 ἂς φιδοβϑίίομθ ἱπα] οἴ π) 
ΓΘΡοΕΪ ροίεβί οχ Δῃ. ροβί. 1 11. 77α ὅ: εἴδη μὲν οὖν εἶναι 
ἢ ἕν τι παρὰ τὰ πολλὰ οὐχ ἀνάγχη, εἰ ἀπόδειξις ἔσται, 
δῖναι μέντοι ἕν κατὰ πολλῶν ἀληϑὲς εἰπεῖν ἀνάγκη. -- 

(ἰδίθγιπη. ἃροάοβίβ θηιποῖδί! ἀαπ οτάϊεπάδ δ ἃ τῶν δ᾽ 

ἀπείρων, ρᾶγεϊοαϊδ) δ᾽ τοι ποηἄδ) ο556. ΠΟ ρΡΟβδίι. 1ὨΪΠ] 
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ΡΟΥΒΠΔ6ΓῸ, Βα] ἄοι ἀπο νυ]οὸ Αὐβέοίο! οι ΠΡ οσ 5. ρατ- 
ΘαΪμ δὲ ἴῃ ΔρΡΟάΟβὶ Δα Π εἾ58ο. οχἰβίπηδηΐ ΟΥ̓ αἷς δά Οὐ. 1. 
ν. 9395, εἴ. φιαο ὄχροϑβι ΨΦοη. Ν. 1... 1845, δορί. ν. 859) ο- 
ΘΓ 5ίαίαϊαγ; ν 6] οἰἠη! οη4ἃ οὐ, νοὶ] τππία πα 1ἢ γΧ8. 

999. 29 ἀλλὰ μὴν --- 82 διηπορήσαμεν. ϑ΄η Πδὸ 

ἀποῦ! ταῦθ πθ 6586. ΔΙ ΡΟὨΪητι5. ῬΥΓΔΘΙΘΙ ΓῸ5. 5 ΠρῚ 58, ἴῃ 
ΒΕΡΟΥΙΟΤ πὴ το πμτι5. αἰ ου] αίθιη, απο ΠΟ βυμηιηα ΘΌΠΟΓΙα 
Π6Ο ῬΙΌΧΙΙΠἃ5 ΒρΘΟΙ68. 6586 ῬΥΔΟίΟΓ ΓῸ5 510 5188 ΘΟΠΒΟΠ Δ ΟΙΠῚ 
δέ, --- ψορὰ: ἀναγχαῖον ἂν εἴη --- χαϑ' ἕκαστα οχἰ]νοηξ 

οὐ. ΑἸ4. 5.0}1}).. οὐ Βοββασῖο, οιἠηἐἐπαη Βγαηα. εὐ ΒΟ ΚΑ. οο- 
ἀἸ665. αὖ ν] Δα πέϊη" ΟΠ] 65. βθοιί!. Τϑιηθη ἀπ αν: δογαϊῃ ἰπ- 
ἀἸεῖο δαβεριυδνι; δέθηπη δ θο ψο}])}ἃ 51 ΟἹ ΒΟ ΓΙ5, Π6Ὸ ῬΓΟΧΠΗΔ: 

ἤτοι τὰ ἔσχατα ἢ τὰ πρῶτα Βαϊοῃύ 40 Τροία γϑίθγ Π Εν, 

ΠΘ΄π6 ἃ ψϑι}}5 χαὶ δεῖ ἂρία ν!ἀδίαν ἀροάοβὶβ ογάϊηι. Αςοο- 
α΄ ᾳυοά οὐ Αϑοϊοριβ ἴθ νοῦθὰ ἴῃ ἰοχίι Αὐ᾽βέοί 5. μὰ- 
Ἰ)αϊ, οἵ. 5." 0}. Ρ. 623) 17, εὐ ΑἸοχϑηάον δδάθμ. νἱ ἀθίαν 1ἢ- 

τουρυίδ 0. ὄχρύπηογο Ρ. 1600, 12. 
9994 33 ἔτι εἰ ὅτι --- "24 ταῦτα. ἴΙατι οδηάθιη 488ο- 

5|{0Π 60] ΔΠ1ἃ ἀἰδοορίαί ταϊοηθ. εἰ ὅτε μάλιστα ἔστι τι παρὰ 
τὸ σύνολον. ΜΝούΖΆΡυο τὸ σύνολον εἶνε ἡ σύνολος οὐσία 

Αυιβίοίο  θ8. βιθ5 δ 18) 519 Ποὺ ΟΧ ππδίθυϊα οὐ [Ογπὰ 60}- 

βίδῃηξειη, “πᾶπὶ| Ποδβίγαίοβ ΡΠ ΟΒΟΡὮΪ σοπογοίδηη ἴσο Θ0Π- 
βιδνοσπηΐ, Ζ 11. 1037 29: ἡ οὐσία γάρ ἐστι τὸ εἶδος τὸ 
ἐνόν, ἐξ οὗ χαὶ τῆς ὕλης ἡ σύνολος λέγεται οὐσία. ἴπά8 

ὅτ, πὖ τὸ σύνολον 586 06 Ορρομπαίμι ῃο Ομ θιι5 εἶδος, μορφή, 
λόγος, οὐσία, Ζ 1Ὁ. 1039 20 5ᾳᾳ. 11 2. 1077 8 54ᾳ. Ζ ὃ. 
1029« ὅ. 10. 1038. 0, 21. ) 22. Καὶ 2. 1060 24. Ῥθδπάφμι οοη- 
᾿ποὐ ΤΟ 61 τπδίουίαθ οὐ [ουππὰ ἢ. 1. α 33 βισημηοαΐ απ αἰ- 
εἷὐ: ὅταν κατηγορηϑῇ τι (ἰπΐ. τὸ εἶδος) τῆς ὕλης. ---- Ῥτδο- 
[6 ὰ8. ᾿ΘῚ ΠΡ ΘΟΠΟΓΟΐἃ5. ΒΕ 5 Δ ΓΔ 5. 51 απ ροΟπαίαν ΤῈ 80 
νοῦ αΐθ 6856, {πδου πν ΠΛ ῬΓΔΟίΘΙ ΟἸΏΠ 65. 516 ΡΟΠΟΠΊΠΗ, 

Δ ΡῬΓδοίρι ΔΙ] 4ὰ5, δ ρτδθίου. π}}}} 88. Αο ρυαααι ἀπ! 46 η] 
ΠΟΙ ΠῸΠ ΡΌ5886 ἀριηηοηβίλαί, αὐ Ὠ1}1] 6556 ρομ δία" ῬΓδοίον 

ΘΟΠΟΓΟΐα5. Β βίδηίαβ, Ὁ] ---Τ6, ἀοιο. ὀχροηϊ τ απὰ5 1ηο]- 
ἀἁπηι8. αἰ Πα] αΐθ5, 51 ρυδοίου. ΔΙ] 15. Βα 5 Δ 85. ΘΟΠ Οὐ Οἴα5 

[ΟΥ̓Δ ΡῸΓ 856 δχβίβίογο ροβιθυ μη, ὃ 17 --- 20. 51. ΙΒ], αἱέ, 

6586. ΡΟΠδίμι ῬΥΔΟΙΟΥ 105 ἙΟΠΟΙοἰἃ5. οὐ Β6Π510 1165, 60 ΘΟΡῺΪ- 
{10 οΟΥἿδ, ὨΪΒῚ {{|5. ΒΘΠΒΌ1) ΡΟΓΟΘΡΕΟΠ ΘΙ Ρ1Ὸ σορ ΠΟ Π6 Πᾶ- 

βόγο βαβϑί πον, οἵ. Δη. ροϑβί. Ε 91, ποὸ φαϊἀψαδμῃι Ομ Ϊη0 
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ΒΘ Γογηΐ, 564 5651} οἵ μα Πα Ομηΐα. Αἱ 8ὶ Β0ιηρὶ- 

(ουπα. ΠΝ] οδέ, ἢ6 'ρ8ὰ αυϊάριη οοηουδίϊο δὲ χηπΐδίϊο 1Ὸ- 
οαὰ ΒάΡ γα ροΐοβί, 4ποη δι Θ᾽Θῃ ΘΓ δί10 ΠΘ4ῸῈΘ 6Χ ᾿ΠΠηΪΐ0 οἵ- 

ἀϊίαν. ποήπ ἰὼ ἱηΠηϊα ὑγΟο  ΘαἸζιν, 56 ΘΠ ΘΡΔΙΙΟΠΪ8. (Δ 5] 
{πο οοΡεἶβ. οὐ δι 18. ̓ [πητ 115. Ἰποαἀδη άπ οϑύ. Ῥυϊηλι 
Θἤ πη, θ --- 8, αὐ 516 ΘΟ ῃηοΓαίΟ, 6556 Οροτίοέ οχ 40 αἰαὶ ἢαΐ 

(εἴ. Ζ 8. «11. 1069) 8. «].), οὐ οχίγοιμαπη φαΐ θη} τη δέου 8], 

6χ 4πᾶ Ομηϊὰ ΠΠἰδηξ, δοίου μη) 6586 Οροτίοί, εἴπερ ἵσταται 
ἰηΐ, ἡ ἄλλου ἐξ ἄλλου γένεσις (οἵ. 5ιιπι]οη. ἴῃ οαάθαι ἴοι- 

τ]ὰ ΘΠ ρϑὴ 1000) 285. 1 ὃ. 1070α 2, 4, Ζ6}] δὰ π᾿. Ν. 

Ρ- 7), ". 6. βἰφαϊάθην οοῃβίαί ἤΠ0ἢὴ ΡΌ886. ἴῃ ἱπΠΠηϊέι τ οο- 

ἄογο φθῃ γα ηΪ ρυϊποϊρίαμι, οἷ, α 2. 994) 6. «4 10. 1075 20, 
χαὶ ἐκ μὴ ὄντος γίγνεσϑαι ἀδύνατον, εἴ. Ζ 1. 1032) 30. --- 
1) 6ῖηάο, 8 ---12, σ ΘΠ ΓΔἐΙΟἢἾβ σα πι5ν15. δὲ ππούτι5 ποθὴ] Οροτίοξ 
βίαία!. Νίδιὴ 81 ἴῃ ᾿πἰΠἸηἰ πῇ ΡΓΟΡΤΟΩΙ ΡΟὨΐμηι15. τππαἰδ {10 ἢ 6], 
ΠΕΡΙ 81 ΓΒ ἃ] 6586 ροίοϑβί, (φαϊὰ ἔπτη 6 50 απ} ΡΥ πη ἴα- 
οἷα εβϑί, ὅτε πρῶτον γέγονεν ὑ12, 1. 6. ἈΡῚ πτυξαί!0. 5ιιιμ οϑύ 

Πηθιη ἀββϑοιέα; (04 διαΐθηι ΠΟἢ ροὐοϑβί [δοίη 6586, 14 η6 ΠοΥΪ 

αϊάθηι ροίοβί. (ἀϑηογδίοηθιῃ ἰϑιξιν ᾿ρβδι (0}ΠΠ{, φαϊοσιπαιι6 
ἤχυμη πδϑρδὲ σΘηογ δέ] Οἢ]8 Πηθιη. (ΑΙοχαηά δι, αιθι} ΒΘ Ω αἸτ 
ϑοἴνν., Βα ρρΙ πάη ρείαί: οὗ ἔστι πέρας, τούτου ἀνάγκη χαὶ 
ἀρχὴν εἶναι ν. 169, 2, αὐ οο δἰΐδιη ἀυραιποηΐιμι δ ἀομιοι- 
βέγαπ δι τηδίθυϊδθ δοίθιηϊζαίθιη ρϑγίηθαΐ. ἘΔΟΙΠτ5. 1 δά 
ΡΙΟΧΙΠΏ ΠῚ ΔΓΘῸΙΠ ΘΠ 1) ἐγ 51} ΠΟῚ ΠΟΡῸ, 8506 Π0η νἱ]ἱ οηΐιν 

ἃ ΟΝ μοίμ5856, ἴῃ ααϊθιι5. δβϑοῦ ἰρ8ἃ γί οἰ δ ί 0 15. ν 8, 
πΘαα6 Ὁ] μαναὰ ἃυριπθηΐα ΡῸ. νοο. ἔτε δ᾽ δἀηφοίξ, ἴῃ 60- 
ται ΘΟ αΠοὕΘη6. Αὐϊβίοίθ! 5. ἀθῖᾳα6. δα 18. ἀΠΠ 0 65. οδί.) --- 
Οὐοάβιὶ πηδέθυϊας δοίθγηϊξαΐθι ἐγ θη ἀδιη 6886 ἀρραγαϊέ, ὁ 12 
-- 16, πο ΠΙΠΜΪ ΓΙ) τη 915 ΘΟηΒΘηΐδηθι ἢ 65, 6586. 68 ΠῚ 

[Γοσηηδι, 4πδμ τηδίθτία ἰη]ἱΐ, ἔτε μᾶλλον. εὔλογον. εἶναι τὴν 

οὐσίαν (ἰ. 6. τὸ εἶδος) ὅ ποτε ἐχείνη (μέ. ἡ ὕλη) γίγνεται. 
(Θυοά ὅ ποτε βοιῖρϑὶ οχ ΔἸοχ. ρ. 170, 2. οὐ οοή. 72, ᾿ρϑὰ 
Βθῃ θη 8 6 ΓΑΓΙΟΠ6 5815. δας σομηθηἀαύιιη, (απ δη πη, «αϊε- 
αι Βὲ, 14 ἢαὲ ὑπό τινος εἰ ἔχ τινος οἱ τί, Ζ 8, ὶ. τὸ ἔχ 
τινος ἴ. 6. τηδίουα 6586 βίαίπθηάα οβί, 1η8 918. οἰΐϑιη) σΟη56η- 

ἰδηθυιῃ. οϑί ροπμθηήμη 6556 τὸ τί ἱ. 6. τὸ εἶδος. 1)6 ΘἜΠΟΙΟ 

ῃθαΐῸ ὅ ΠΡ υῖα8. πδαγρδίο οἵ, ΝΥ αἰίζ ἃά Οἵο. 1 4ὺ 4. 48) 

94. -- ὅ ποτε, οἴ. Τορ. ὙΙ 8. 146) 8.) 
Ιηἀ6 51 δϑύ σϑυ βίη! 6, ΠΟ ρ0556. 81} ρομὶ ριδοίοι ΓῸ8 
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ΒΘΏΒΙ1Π65, 81 4018. ῬΥΓΔΟΙΟΙΓ Αἰ 48. ΟΧ 115. [ΌΤΙ ΡῸΓ 56 6χ- 
βἰβίθγα ροβιου --- ααοὰ οταΐ αἰΐθγιιμ αἰ νΊΒ1 0 15. ΠῚ ΘΠ ὈΓΌΙΗ 

αϑ4 - ἀϊπο!ε οβὲ ἀϊοία, απο 5᾽ηξ τὸ8. ο] θη άδθ. Νϑᾷπο 

δηΐπη ἴῃ ΟἸμ 115 ἢ. ΔάΠ 1 Ρο556 ἃρραγοί, εἴ. δά “4]΄ 9. 991} 
6 544. [{ὰ 4πιπη 5᾽ πη! ἐογίϊαυη. ΡΒ νυ αἰ νΊ5Ι0 15. ΡΑΤΈΘΙΗ, 
ΠΕΠῚ ῬΤΔΘΙΘΙ ΟἸΠΠΘΒ. ΓΒ ΡΟΠΘηἦδο δἰηδ ΘΆΡΠῚ [ΟΥμ86, ἀκ188 
Δ 41 ΑἸ Ποιαΐοβ, απ! θὰ8. ΠΡ ΠΟΘΙ 51 ν 6 ῬΥΔΘέΘΙ ΟΠ 65 51ν}6 
ΡΓΔΘίογ ΔΙ 5. ΤῸ5. 56 Π510 1165 [ΟΤΙηἃ5 ΔΡΒΟΪαΐθ δὲ ΡῸΓ 8568 6886 
βέδίπθγμηιβ, ὁ 20 --- 24, Οδου αν Θη τη, Παπὶ ΟἸΠΠΐΠη, 488 
50} δδάθπὶ ΘΟΒ ΘΗ ΌΓ [ὈΓΠἃ οὐ βρθοῖθ, θϑδάθιῃη 5ἰΐ βιιθδβίδη- 

(ἰὰ, ἀδηϊᾳαθ 81 56ΟΥΒ 6886 ΡΟΠδηΐΙΡ οὐ πηδίοσια οὖ [Ομ], 

41 Παῦ αἰ ἐοϑδηΐ θοῦ οὖ γϑὴ σοηογοίδιη σοηϑβε αδηΐ. 

(διιαοοίίο ποπα. 999 24. 1000ᾳ 4. 

Ῥυϊηεϊρία 5Β᾽ηρα]α ἀπδοαιθ ἀαδΟΥΪαΓ ΠῚ τιηϊξαίθμη Πᾶ- 

θδδηΐ πη ΓΆ 6 ἢ) 8} πηϊξαΐίθηι [ΟγμΔ 6. δ βρϑοῖθὶ. Οπομηοο 
αἰβο ηριιδηΐαν ἰηΐοῦ 86 ἕν ἀριϑμῷ εὐ ἕν εἴδει ὀχροβίίαιη [6- 

ϑηα5. 4 6. 1016) 31 54ᾳ8ᾳ. Α΄ ρῥγησπι 4υϊ δαὶ ΡΥ ΠΟΙΡΊ 

4ποαν!β πηι ΠΙΟΤῸ ν᾽ δέμν βίαι θη τ) 6556, 4αΐὰ ἰΐα 46- 
ΤΠΠ1ΠῚ ΤῸΝ ΘΧ ὈΥΙΠΟΙΡΠ5. ἀοαποίαο, 48 6. ΠΟῚ ΔΙ ΌΓΘΙῚ Π6Ὸ 881- 
ῬΟΓΙΟΓΘΠῚ ᾿Ρ515 ΡΥ ΠΟΙΡΙ5. Βάθ ΘΓ ροββαῃΐ πη] αΐθμ, πη] δέθιη 

ΠΕΠΊΘΓ 6 ΠῚ ΡΟβϑιιηΐ Βαῦογο; ἀθῖηθ. ααϊα δα ]αία ρυϊποῖρίο- 
ΓΙ Πα ΠυΙΏΘΓΑΪ (ΟΠ ΠῚ} ΘΟΘΉΪΟ ; σΟΘΠΟΒΟΠ ΓΕ ΘΏΪΏΙ 

Θἃ6 Τ68, 486 ὀδάθη σΟὨ ΓΘ ηΐαι ΠΟΙΟΠ6, ΡΘῚ ππἰίαΐοπι 5ρΡ6- 

οἷεῖ, αἴι86 81 οἵ ᾿ρβὰἃ δϑβϑῦύ ΠῸῚ ΠΌΠΟΙ, 5664. ἰζθυιιη ΒΡΘΟΙοὶ 

αηΪΐα8, ἴῃ ἰῃΠηϊ αι δβϑδοί ργορυ θα πάτα οὐ ῬγΟΪμ 6. ΟἸΠΠΪΒ5 

5] αΐα σοοηϊίίο. (ὑοπίνα 51] ὨΌΙΠΘΓΟ Πὰἃ 6586. βίαί Π ΠΓ 
ΡΥΕΪΠοΙρία, ΠΟ ρΡοίδβύ ᾿η616 ΤΘΓᾺΠῚ ΤΠΔ]ΟΓ ΓΟΡΟΥΪ ΠΕΒΊΘΓΙΙ5, ΠΌΔΙ 

αἰ δδῇ Ἰρβοῦαμ ΡΥΙΠΟΙρΊΟγαμ. ΝΌΜΙΘΡ θη Ἰο αν αὖ σοΙηρτο- 

θοῦ ργϊμοῖρίοσι πη] δέοι, 6 ἡδίμγα ὈΓΙΠΟΙρΙ οσιη ἰἀ θα 
ΔΘ Θηΐαίαγ, δ ΓΟΓΠΙΔ] ΟΩ διιΐθη ππ]ίαΐθιη ἀδιπμ  βί γα 8 1η 
ῃδίαγα. τπδίθυ ἢ Πα ὈΓΙΠΟΙΡΙ οσαμη αἰϊέαγ, ΑΔ 1ΠΠπϑεγαηάδιη οἵ 
βο᾽ νοηάδιη ἢᾶπο παδοϑίοηθιη οἷ, 6. 1002 12 --- 82. 21 10, 

ἈΡῚ δοάθιη 50} ]ὰ 86 Θχθιηρ]ο υαὐϊέαγ Αὐιβέοίθ 6β. ἀρ ΘΓ 8. οχ- 
Ροϑβίίο. 

999) 34 οὕτω γὰρ λέγομεν τὸ χαϑ' ἕχαστον τὸ 
ἀριϑμῷ ἕν. ϑε,ιννθο). ροβὲ ἕκαστον δάἀϊ να] ὡς, 564 Ποὴ 
ΟΡ᾿Ι5. δϑὲ δσοϑηϊθοίασα. ΑΡΡΟϑιΠΟΠ18. ἸΠβ.8 ΓΘ 56. σΟπϊπῃοίᾶ 

βιηΐ οὕτω εἰ τὸ ἀριϑμῷ ἕν, αὐ πος ἀϊοαί Αὐὶβϑίοίο!οβ: ἢδο 
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δα ΐ νὶ ἀβαρραπιιβ οσιηπίαμι τὸ χαϑ' ἕκαστον οἱ ἰάοιη εἰ- 
ϑηϊῆοοί δο τὸ ἀριϑμῷ ἕν. 

Ι000.1 ὥσπερ οὖν --- 4 πλειόνων. Ἀροάοϑὶδ5. δυιίιι 
δα ηοἰατὶ ααϊι ἀοβιἀογθίαν, ΑἸΘχΠ 6 βδ.5. Πα οί δά μηοἴαβδο, 
Ομ ἰβ586. δᾶ Ασβεοίθ᾽ θαι, αὐ αυδο ἴδοι! σοριἑα 0 δαϊοὶ ρο8- 
516, ν. 179, 25. δεά αὖ πνυϊέιμι ἐγ Π]διηιι5. Αὐβέοίθ! σᾶ 50 01- 

Βοηαὶ προ] θη 86, ἔδυ. ῬΓΟ 8 }}116. ΟΠ Θβέ, ΘᾺ} ΘΧΟΥΒΊΠῚ 
δηπ ποία οὶ ἃ ραγέϊοαϊα οὖν, ααὰ σομοϊααϊ αὐ βρη" ΠἸσοίαν, 
1ά Ἰρβϑῦμη ααοά ςφοποϊπἀδηάπι ογδί Οὐ 5586. [Οηθ 6 5. }}Ππ|8 
νογο νἱ ἀοθίζαν, ΠΡγατίοσ. ΘΡΓΟΓΤΘ οὖν βου θέιπι 6556 Ῥτὸ ἄν, 
οἱ ρδυθητμοβὶ ἸῃοἸ5ἷ8 νογθὶβ τὸ γὰρ ἀριϑμῷ ν --- τὸ ἐπὶ 
τούτων, ΟΧί ΟΠ πᾶπῸ ΘΠΙΠΟΙ ΔΙ ΟΠΘἢ. ΘΟΠΙΠΠΘ ΘΠ 6588 
οὐ νυ 15 βαρογουῖθιβ: οὐκ ἔσται παρὰ τὰ στοιχεῖα οὐϑὲν 
εξ κ Ὶ ᾿ - Ἀ , “ Ἃ " ᾿ 

ἕτερον (το γὰρ ἀριϑμῷ --- ἐπὶ τούτων), ὠσπὲερ ἂν δὶ τὰ 
- - - ΄ ἡ ᾿ς ς , » ἊΝ , 

τῆς φωνῆς ἀριϑμῷ ἣν στοιχεῖα ὡρισμένα, ἀναγχαῖον ἣν 
χτλ. --- ϑομυνθρΊθγιβ. δά ἢν. 1. να]ϑδίδπι [ἰδού 6 ργΟ δῦ θδιη- 
4π6 ἐπιθίιν Δ]]ΐο 4110 ἰΙοςοὸ Ατἰβίοίοιοο ἅη. ρὲ. 1 15. 944 22. 
56 σϑυθοῦ αὐ πΐο ΙΟοῖι5 τθοίο Ροϑϑὶῦ σΟμράγασὶ. [0] ΘῃΪπὶ 1 

ΔΡΟάο5: πο ἰά ροηϊξιιΓ, ΄ποά ΡΓῸ ὄχϑρῖο Δαδιθοίαιν, 564 
4 ἴρβϑμι φαοα φομπο πα ϊξ ΡΒ] ΟΒόρι5, δὲ ὥσπερ ἈΠ νἹἀθίαν 
ΑἸ πα 5 σΠΠ ἼσαΓΟ. Ηἶβὶ «ΘΧΘΙΗΡΠ στα». οἵ. ΥΥ̓ αἰΖ δὰ ἢ. Ι. 

(ξιιαοδίϊο ἀδφείηια. 1θΌῦθα ὅ --- 1001α 3. 

(οτγαρ Ια τ γι οὐ Δϑίθγ ΠΤ ΙΔΟΡΙ ἐπ ππΠ] Θὰἃ- 

ἄδθιη εἰπέ ρυϊποῖρία ἂῃ ἀΐνεγβα Εδάθι 851 Ῥοβιι θυ ῖβ 6588 Ρ11}- 
αἰρία, ποθὴ νἱἀδίμν οχρὶ!οανὶ ρΌ5856, 4ὶ ἔαῦ αὐ, πᾶ 6χ 115- 
ἄδθιι ρυϊπεὶρ 15 ὀχογία δἰ ηΐ, ρᾶγίμη βα !θοία 5η0 το γΓαὶ ρᾶτ- 

{ἰη} δχϑιηίᾶ. (ὑαΐα5. ἀΠΠου 0158. δἱ 4615. ἃ νοίθυθιι5 {Π60]0- 
ΘἿ5. ροεϊνουε βοϊαθ! οπθια, 11} τὸ νογὰ ΟσοαΠιθγιη [ἈΠ τιμὴ 
ἰῃν  αον 5, ΠΟ ἢ ΒΟ νου ηξ 4 βίοι, α9 --- 18. ἘπηρΘάο60165 

δαΐθιῃ αἰ 6χ ᾿ἰβάδθιι ᾿ΥΙΠΟΙρΡ 115 ἃ θίθγηβ οὐμπΐαὰ ογία οὐ Ομ 

ΡΑΡΙΓΟΥ ΘΟΤΓΟΡ 11 6556. βίαια, πὰς ᾳαϊάθαι ἰῃ Τὰ 5181 ᾿ρϑ5ἱ 
οοηδίαί, 564 6 48 ϑ που πα] ἱπέθρθαπάϊαιο τίθης ἐ[8- 
Ραΐδί, δὰ τη] {18 πη0 415 ἰπΐο 56 τοραρηδηίΐ, α 19 ---- 22. Τηάς 

δὶ δά δ᾽έογαιη δορίμηγ Πυροίμθβίη, τὖ αϊνουβα 6588. ϑβίδίια- 

Ἰη1185. ἀν θυβουατη ΤΟΥ ΘΘΠΘΓΠΙΏ ΡΥΙποὶρία, δ .23, ὑππὶ απδοτγὶ- 

τ, αὐγαμη ΠΟΥΓῸΡῚΌ1]Π1ἃ 8 δοίθγηδ ΡΟΠΘη ἃ 51η0 ΤΟΓ ΘΟΓΙ- 
γα Πὰς ρυϊποῖρία; {Ππ4 δἱ ργοθανθγίηιιβ, θυ ρΊ Οσιπη 
ἄδμιο ρυποῖρία δγαηξ αιδογοηάα; πος 8ὶ ρασεί, δχρ! !οα 
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ΠΟῊ ρΡοίαϑβί, Οἵ ΟΧ ΡΓΙΠΟΙΡ ΙΒ. ΡΑΓΙΓΟΡ ΔΟίΘΓ 8. 0640 δρθίθι δ 
[65 ϑ᾽θηδηΐα" ᾿Π0600 ἔπχαθ οὐ ᾿μ οΓθιιηΐθβ, ὁ 29 --- 1001 8. --- 

ΘΟ νίββο. 5101 νἱἀθέμν. δηο ἡπδοβομθη Αὐϊβίοίο! οβ. δὰ ἀ18- 
Ραΐαίίομο, 4αδ 6. σομεϊηδέιν ΠὈγῸ «72, οἵ, «1 10. 107δὺ 18. 46 
0610 ΠΠ 7. ὅθθα 9. 

1000. 9 πάντες ὅσοι ϑεολόγοι. ΤΠΘΟΙΟΡῸΒ 4π085 ἐἰ- 

οδὐ Ἰηἴνὰ 'ρ86. 5ΒΙρ:: Ποῦ, ἀπιτὴ. οοβάθιῃ ἃρρο!]αῦ τοὺς μὐϑε- 
κῶς σοφιζομένους. Τ᾿ Ιρἱΐαν Αὐδίοίο!! βαμέ {πθο]οσὶ, «αὶ 

ΔΗ Ι ΦΙΒΒ 5. ΓΘ ΡΟΣ 5. δηΐθ, ϑχογίδηι ἰρβᾶμι ΡΒ] ΟΞΟΡ ἰδ μι 

οδγ ἢ 115. Θχροβιιθγδηῦ 4πᾶ6 46. Του} ᾿δίμπγα βϑηξγοηΐ, οἵ 
ἀδουαμη. ΠυμηΪΠ ἃ 1150 δ 5. ΓΘ Ὠδίπγα πη σΟΘὨἰ ΙΟὨἱ ἔα- 

θυ Ϊασιι Ἰηγ Οἰ ΠΟΥ 15 τι51 θυ ηΐ, Π0) ΠΟΘΙ ι5. οἱ ταξ οοϊδίϊο- 

ηἶθιι5. Εαπθιῃ ᾿τῖτ15 νΟΟα ΠῚ νῖ ΟΡ ΠΟΒ5005 .,.7 0. 1071 27. 

10. 1075 26. ΔΝ' 4. 1091κα 84 (εἴ. δὰ "ι. 1.). Μδίοον. 1. ϑὅϑα 
80. οἵ, Τάοἰον δῖοι. Π. Ρ. 582. 

1000« 15 ὑπὲρ ἡμᾶς 1. 6. Βαρτγα ᾿Π|0} Πρ Θη δ  ΠΟβέγδεη. 
εἴ. ΕΠ. ΝΟ Ὶ 2. 10θδὅα 25: τοὺς ᾿μέγα τι χαὶ ὑπὲρ αὐτοὺς 
λέγοντας ϑαυμάζουσι. Ἐχοιηρία οἶπι5. Ἰοου 0 18. ΟΠ] Θρ νηΐ 
Ἠοϊπά. οὐ 5.4}. δὰ ΡῬ]αί. Ράγ. 1285}. 

1000. 20 ᾿Γ᾿ιωιπεδοχλῆς --- ταὐτὸν πέπονϑεν. Νόοῆ 
τὰ δϑαπδίι ὑπηροάοο!οβ. 115, 481. 5126 ἸΙἀοηθα Γαίοπα οὐ οθη- 

ἰγἃ ΟἸΏΠΘΗ ΨΟΓΙα 15 ΒΡΘΟΙΟΙῚ 6Χχ ἰἰδάθι ὈΥΙΠΟΙΡ}158. ἤπχὰ οἱ 

δοίογπα ἀθαἀυχονιηΐ, αὐ οὐ 1ρ868 αἴνουβαὰ δος ΘΌΠΟΡὰ ΟΧ 60- 
ἄθι Ιοηΐο τ ρθί 586. ἠϊοδίμν, 564. [ἃ ἰδηθαμη τ ᾿η Θὰ, “81 

5101 οἰΠπηχιῦ, τοῦ ΘΠ ΘΓΔίΙΟΠ6. ἢ6Ὸ ΤΑΙ ΟὨΙ 15. ἸΦΟΠ6Ὶ5. Π5115 

6588. ΠΘ΄Π16. δοσθββίββο δα 1ὰ χαρά σοηβοηξδηθιμιη 516 οΘη5θ8- 

αν. Οὐ δηΐμὶ ἰὐοΓ ΘΠ Οδιι58}}} 6586 ΡΟ δὲ Τἰχϑμ), ἔϑμ] 6 ἢ 
ΘΠ θη. Δ] γα ἀο)οῦ δ ΘΘΠΘΥΆΠΔἃ8. ΟἸΠΏ6Β ΤῸ8 ἔξω τοῦ 

ἑνός, «28, 1. 6. ρυδδίον. βριιδογι βῖν ἰπμἀἰβουθίδιῃ {Ἐπ 4πᾶ- 

{01 6] μα.) 1 ΒΈ]0Π ΘΠ), 481} Θέΐατῃ ἄθαι ἃρρο δέ, α 29 

(εἴ. Βειδη 18. ἃ 656}. 1. ρ. 207 ς. Ζ6!16ν ΡΠ. ἃ, Οτγ. 1. ρ». 179, 3. 

180, 1); δὸ β'β ΠΠΓ6Ὲ } ΔΙΠΟΙ ΠΟ ΠΠΔ 915. ΘΘΠΘΡΆΠΩΙ αδιη, 1 ξθι- 

ΘΠ] οδί διιοίον, «20 - 12. ΔΑροράϊ φαοα ΑἸ ΘΓ οχ πῺ]- 

ἰαΐ6. δή χη] Πππά4]η 6} γα δὶ ΠΟ 6Χ οοεία οδῖιβᾶ, 56 οὃχ 

ΟΡδβοινὰ απδάδηι θοσββίζαία γορϑίϊ, ὁ 12 ---- 17. 

1000. 29 ἐξ ὧν πάνϑ᾽ --- ὀπίσσω. Μιάρίαν Ατἱδίο- 
(6168 νϑιϑ8 Ἐμηρθοο 085. 6 ᾿πϑιηουϊὰ αἰψι!5β. οὐ ἴῃ ῬΥη0 
ψον]α ρδι]]} τ ᾿πημηΐα856. Εχ ϑμρ] οἷο δα Ρἢγ8. ρ. 7), 344 

ΘαἸίουο5. 811 δἰ ον ἰρϑὰ Επηροάοο! 8 νοῦ) τοϑιταθγαμδ, ἐκ 
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τούτων γὰρ πάντ᾽ ἦν, ὅσσα τέ ἐστι καὶ ἔσται ϑίυτε ν. 76, 
γ6 ] 15 Ῥδηζουθ θέον ( Βειἐγᾶρα τὰν Καὶ πι. Ετκ. ἀ. Ερ. Ρ. 19) 
ἐκ τούτων γὰρ πάνϑ᾽, ὕσα τ᾽ ἦν ὅσα τ᾽ ἔστι καὶ ἔσται. --- 
Οἢ ἀε ππὰπάο 6. 399) 20. 

1000) 2 ἔσχατον ἵστατο νεῖκος. Ἐπιραά. 29. δ8ι.: τῶν 
δὲ συνερχομένων ἐξ ἔσχατον ἵστατο νεῖχος. 

1000) 8 διὸ καὶ --- 9 λυγρῷ. ΑΒ ᾿ἰρβᾶ, 486 πυπο ἃρ]- 
(1, 4αδοϑίίομθ. ΔΙΊθππὶ 6586 404 ἢ]5 ν ΥὈ}8 6χ Ρ]δοῖἐ5. Εἰπι- 
ΡΘάοοΙ εἰβ. οοποὶααι (συμβαίνει ὃ 8, οἵ. δά .4΄ 8. 989« 21) δ4 
οδάδθμι δνογίθηάα, Ασϊβέοίθ! 8 'ρ86 βἰσῃηϊῆοαί 9 ἀλλ᾽ ὅϑεν δὴ 
ὁ λόγος χτῇ. Ιάδμπι σοηΐγα Ἐπηρθάοοίθιη τποπού 46 δη 1 4. 
410) 4, οἵ. Ττοπά. δὰ ἢ. 1. 1) δὰβ βῖνθ βρῃδογαβ (οἵ. δά α«29) 
4αππΠ| ΘΟΧΡΟΓΒ 510 σΟΠ ΘΠ ΟΠΪ5, 51πη|Π|ἃ δαΐθιη ΟΟΡΠΟΒΟΔΗ ΙΓ 

51Ή 1108 (46 δη. 1 2. 4θ4 17. 4θδα 27, 15. ὅ. 409) 26. 
4104 24), [Ισοὲ δἰθιπθηΐα οἰηηϊᾷ οἵ Δ] ΟἸ [ἃ π, 486 1081 1η- 
βαηΐ, οοσποϑβοδί, σοηῃίθπί θη) ΠΟ ροΟΐαϑί ΘΟΘΏΟΒΟΘΓΙΘ, δί- 

46 Πδο τίϊοπθ ἀφρονέστερος ο8ὲ ΤΟΙΙ15 ΤΟ 5, 4ὰ86 οΟΙη- 
ΡΟΒιίδθ ὃχ 856Χ ῬΥΪΠΟΙΡῚ15. θδάθη Ομ] ηΐΪὰ ΡΟβϑιηΐ ΘΟΘ ΠΟΒΟΘΙΘ; 
Π6Ο ΨΘΙῸ δἰξίοτε ααοάδπι ΘΟΡΉΙΙΟἢΪ8 ΘΘΏΘΓΘ ΤΟ ι5. ΠΧ 5 

ῬΓδθβϑίαγα ροίοϑύ, ψασιη ΘΟΡΏΪΠΙΟ 55Ρ 6 Π88 510 6χ δἰ Θῃ) ἢ 18 
ἴῃ δδάριῃι γὸ οοῃϊ ῃοί!8. 

1000) 6 γαέῃ μὲν γὰρ χτλ. Ἐπιραά, ν. 318 544. δι. 46 
8η. 1 2. 404 13, Ττεπά. δά ἢ. ]. 

1000ὺ 14 ἀλλ᾽ ὅτε δὴ --- 16 ὅρκου. (Οἰετίο δοὸ ἀεῆ- 
ΠϊΐοΟ ἐδ ροΥβ ἀθοῦγϑιι οχ Ἐπμηρθάο 6118 βοηίθηα ν] οἰ βϑ ἢ ΔΙΏΠΟΥ 
οἵ σοῃέθῃηξιο 5:1] Π}11Π| ἔθ 6 ΟἸΠΪ ΠῚ ΤΟΙ ΠΡ ΘΓ τη. Ἠῖ85 

ν]οἰββι 115. ὨᾺ Π]} ἀπ οδιιβαμ ἴον Ἐὰηρ4061658 564 ΠΘΟΟββΆΓ]Ὸ 
Βοο ἰΐα οὶ αἰῆτγιπαί, εὐ ΠΠὰ8 ἀνάγκης χρῆμα οὈδσηδίμπι 
αἸοῖς να] 1] 55:1η18. βδογδιηθηΐ8, πλατέεσσι χατεσφρηγισμένον 

ὅρχοις, ν. 128 8ι. [Ιδπὶ 5. νϑυβίθιιβ, 4105 Αὐὶβίοίβ! 65. 8Δ4ἢϊ- 

εξ, τϑϑεϊξαΐξαπι ἀΘβου ὈΙ α Ππηρουίαμη σΟΠἐθη ]Οη5, 4ὰ86 ἴῃ 
ΘΧέγθιβ ροϑιία ΒΡΒΔΟΥΙ ΠΏΙΡΙΙ5, 5656. Ἰηβιητιδί [ῃ ΠΊΘΙΗΡΓᾺ οἵ 
ἉΓί5. ΒΡΠΔΟΓΙ 10]14116 ν]Γ658 5685 δυρού (μέγα ἐϑρέφϑη ἐν με- 

λέεσσι), ἀφίαρβο 6δὸ ἰθιῖροτθ, ὅς σφιν ἀμοιβαῖος πλατέος 

παρελήλαται ὅρχου. δος γερὰ Ῥδῃζουθ] θέε ]. 1. Ρ. 28 [ἃ 
ἜΧρ οαί: ἐν θη. ὕρχου ἐξέ αὐδιᾶπρῖα υον ἀμοιβαῖος, αὖ- 

τυθοἰιδοἴπα πὶϊξ ἄθηι Εὶά6, ἄδην Ζβιιπάο, ἱπάθηιν ἀϊε “ζοϊέ δαϊὰ 
ηνξ θην Θίνοϊίο, δαϊα πεὶῖξ (ον ΤΕ γοιπά βοθα οἰοϊοδανι ἕηι 

ιηπάθ ἰδέ. παρελήλαται, αἶα αἷς αὐνοηκίηϊο υονϑθσοξ θη ἐσ, 

Αὐιβίοι. τηείαρὶι. εἄ. Βοηῖιζ οἱ. Π. 11 
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αἶο δὶο πϊεδε τἰδον δα οἰθη, αἰϊ οι. αἷδ ἐδπιοιι ὑοοἔϊηιην ἐδ 
πὰ" ἐμνρο Μοννυϑβεία. 86 δὰ ἀμοιβαῖος 4υἱ δὐάδέαν σοηΐ- 
{ἰντιβ ν᾽ ἀθίαι ΠΟ 4 ΡΌ556 5: ἘΠ οαΓο, πὰ 6 Ομηηἶβ5 Πδ6ο νἱ- 

οἰββιία 0 βαβρθηβα δβί, υ ΡΠ ρΟίϊι5. 14, φαθοῦμη Δ] 414 Πὰ- 
Βεῦ ν]Ἱοϊββι απο. (λΓ6 τηδ 915. ΓΟ αν ουΐη απο ϑέαυγΖ οἵ 
Ζ6Πον (ΡΒ, ἃ. ατ. ᾿᾿ Ρ. 177) παρ ἃ νϑῦβθο βϑίπηχογαηΐ, πάρ᾽ 
ἐλήλαται ὅρκου, 1. 6. ἀοΙαρβδο. 60 ἐθηροῦθ, φαοά 115. (ἃπιουΐ 

εὖ σομῃίθηψ! 0 1} ἃ ψδ] 140 58ΟΓΑΠΊΘΠΓ ΠπΠηΪη6. ἡ παϑὶ ἀπιοίιπ), 

Β. 6. ἀεἤηϊδιμι οϑύ. χρόνον ἐλαύνειν δὰ διπάριη ἔργα τπ0- 
ἄτα ἀϊοίαπη νἱἀθίαν ἃς τάφρον ἐλαύνειν. 

1000) 27 τοῦτο δ᾽ ἀδύνατον -- εἰς ἄπειρον. ϑῖνε 
ῬΓΟΘΎΘΒΒΙ8. ΟΔΙΙΒΔΓΙΙΠῚ ΔΙ] ]ῸΔΠ0 {ΠΠ|ΐπ, ΠῸΠ δὰ ροίθβί ρ1Ὸ 
ΡΥΪΠοΙρίο Βαρθουῖ, φπδο ἰρδὰ ροηάοί οχ 8118, βοά δὰ, ὁχ πᾶ 

Ρεπάθηΐ το] ψαδο; βῖν βίαψα!{Π} ῬΤΟΘΊΘββι5. ΤΠ ΠΗΪ 5, ρσὶποῖ- 
ΡΙ νἱβ ἂ6. παΐαγα ΟἸΠΠΪΠΟ [ΟΠ] αν, εἴ. ἃ 2. 

1000 29 εἰ αἱ ἀρχαὶ ἀναιρεϑήσονται. Το]]απέαΣ 
ΠΪΠΉ ΓΙ ΡΤΙΠοΙρΙα, αὖ ἀεμηοηδβίγδίιμι δϑύ 'π ΡΓΟΧΙμηΪ5, 5ὶ ρ ]η- 
Εἰρία ροῃδηίαγ ἤπχα οὐ Ἰπηθυ θα δ. 

1001. 2 τὸ πρῶτον ἀπορηϑὲν ἀποτρώγουσιν. 
Οὐδ 5ἰθη!Ποδίίοπμα ν. ἀποτρώγειν πο ἐγαηβαΐαπι 5ὅ, ΠΟῚ 

5815. δρϑυίιιμη οϑέ ἤθαπο Αἰθχδηάογ δά ἢ. 1. ἀπ] ποῖά. θχρ]- 
ουϊ. 8564. ΄φιῃοά ϑοιννθθ). σοι ρᾶγανὶξ σϑυθι ψΘΓΠΘΔΟΆΪΠΠ 
Πϊπιν ον οἰ ϊμοίκοη., Δ πθο οππὶ ἰρβᾶ σου! ἀποτρώγειν νὶ 

Π6Ο ΟΠ ΡΤΟΧΙΠΪΒ γοΓθ]5. ὡς μιχρόν τι λαμβάνοντες νἀ οί 
σΟΠηβοΠῆγο. Εδυϊάθμι μού. 5᾽ ΘΙ ΠΟΤῚ Ῥαέθη ΔΡΤΟΩ ΓΘ βἰνθ 
ἀ6ΙΠρᾶγο, ἃ οϑὲ δαΐθηι ΟὈΙΓΘΙ ἰδηΘΘΓΘ, ΠΟ ΡΘηΪΐι5 ΒΟΙν οΓΘ 

ααδ βίο π θη, 4α]ΡΡ 6. 4π8Π| ργδθοραδ ΟΡΟΓἃ 1Πα]Ρδμ Οχίβί1- 

π]δν ΘΓ ΐ. 

(γιιαοοίο «ἰπαἰοεῖπια. 1001α 4 -.-- 25. 

ὕὔπυμι οἵ 6η5 πίγιιμη δ βίαπέϊδο 5᾽ηῦ ἃ ργδθαϊ!σθηΐαν 46 
1115. Βα 5 δ Ε115, οὐ. ΑἸ ΠΟΙ ΠΙπσπὴ ἃς ο556. δὲ οι ταν ββίπητη δα 
᾿παϊοδηάπμη: ἀΠΠΠ ΟΙΠ]ΠἸττιμ ααΐ 6 πηι, ααΐαὰ ααδοβίϊο νϑγβϑίμγ ἴῃ 
ΠΟΙΙΟΙΙθι15. τηᾶχ 6 ΠΗ ΘΡΒΑ 15. οὐ ἃ ΡΟΓΟΘΡΕΟΠ 6. 5ΘΠΒΕΠΙΠῚ 
ΓΘΠΊΟ {Ἰ5511}15; ΟΤ αν 55 11, 418 ΕἸ ΓΙ ΠῚ 6 Πα ἃ 510 Βα ΠΟΥ ΠῚ Ρἢ]- 

Ἰοβορβοσιμη ἀἰββθηβίο δ οοηβέϊπθη δ 5᾽ηξ ρυηδ 6. ΡΠ 050- 
ΡΒῖαθ. ρῥυϊηοῖρῖα. ΑΒ {Πὰ δηΐμ ρατίς Ῥ]δέο εὐ ῬυιμαροΓοὶ 
βίαπί, 4] ὅ. 987α 15 544., εἶ. Ῥῆγν5. ΠῚ 4. 2034 16, ἃ πδο ρῃγ- 
ΒΙΟΙΟΘῚ ΟΠΊΠ68, 44 --- 19, ἴδῃ 51 ΠΟΡΙΏΙ15 ἘΠῚ] δὲ 65 ῬΓῸ 
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ΒΕ ϑέδ με }15. 6556 Βα θη, ἱπ46 οἰποίίαν αἱ, αασππὶ βυβίδηξϊαο 
αἰοηϊίαία δὰ ργίναία βἰηΐ, 186 π]ᾶΧ 6 βαηΐ τη] ΟΡ 58 18, Π6 
δα χαΐάθιι ππίν γβα 6 φαϊ απ ΡΓΔΘύο Τ65 βἰηρι]α5. ΡΟ- 
ποηάυμ 510, ΠΘῸ ΠΌΙΠΘΙΙΒ5. βορδιαΐα δἰ δ ῥῬ6ῈΓ 8586 δχβίβίθῃβ 

βαβδίαηέϊα, α 19 -- 27. 8δ΄᾽η διιθπη ΡΟΠΙΠη115 505 η 1885. 6586, 
χαὶ ἤουὶ ροβϑὶῦ αὐ Δα 510 68. ν 6] ἀπιπὴ ργδθίου {ΠΠπᾺ, ἀι- 
Βίππι δϑέ, οὐ π 1ἰὰ φαϊάθμι ν᾽ ἀθίαῦ ΠΏ ΘΓ8. 6556 ΡΟ886, 427 
-πὐθδ. Αεοοάιπηίύ 1186 ἀπ δ 065: ΖΘΠΟΠ8. δηΐπὶ ρ]δοϊία 8] 
Βϑααίηαγ, Π6 ἰρβπη απ θη 65 ν᾽ ἀοία 6556 ρΡΟ586; Ρυίμα- 

ΘΌΓΘΟΤΩ οὐ Ῥ]αίΟ 8. βθη θη 185 51 ᾿πἀδρᾶπηι8, αποπο0 δχ 
Βοο φῥυϊποῖρῖο ν 6] υπηο νυ! ν6] ηρᾶ6 ρΡ]α πᾶ οΟΙροτὰ ἀδαποδη- 
(τ, ἀΠΠ 0116 οϑὲ ἀἴσογο, ὁ 7 --- 25. --- Ια] δοίοα ἀἰβραίαγο Ατὶ- 

βού θπλ ἰδοὺ τηᾶχίηθ ἴῃ αδΔΟβίΟη 6. ΡΓΟ) 6 δϑὺ ἐθηθηάιμμῃ; 
απο δηΐμη δ πυπημογοση δχϑιβίθηξα ἀ1οἰξ οὐ αι 8 Θὰ ΟΠ 
Γ6 σοηϊαποία βαηΐ, Θὰ ΠΟῸΠ 6Χχ νϑηϊίαίθ ΤῸ] ΠΘη6 6Χ βι1ἃ 0515 

βϑηΐθηξία σι! οἰ παΐιν, 5θὰ οχ βϑηΐθηψα ΘΟΤΙΠῚ, αοταιη μΪἃ- 

οἰΐα δχϑιηηδί. Αα βοϊνοπάδῃι οχ Αὐ᾽βίοί! β βεπίθηξα απ86- 
ΒΟ ηθ οἷ. 7᾽ 2. [2 οἱ δὰ δ 8. 998) 22. 

1001α 1] ὡς οὔσης τῆς οὐσίας αὐτὸ τὸ ν εἶναι 
καὶ ὄν τι. Ῥλιρ]οχ ἰποϑὺ ἴῃ Πἷβ νου ]5. αἰ [Ποι] ὰ5; ῬΤΙ πιῖπὶ 
Θηΐπὶ Ρουίατ )αΐα οδέ ΘΥΔιμπηδί!οα σου θογ μη ΘΟΠΟΥΙΔΙ]0, 4818 
ΠΘα6 δοσιιδαίϊνιιβ αὐτὸ τὸ εἶναι σΟηβίγαϊ ροίοβέ οὰπη ψ ΟΡ 15 

ὡς οὔσης τῆς οὐσίας, ποῆχα ἰρβἃ ἰᾶθο σϑυρᾶ 1ἰὰ ροββαῃΐ 

ΡΟΙ Ρδγθηίμοβίη δοοῖρὶ, τὖ ἀσοιβαίίνιιβ αὐτὸ τό σΟΠἰμηρ ΑἰΌΓ 
οὔμ γουθ]5 τὴν φύσιν εἶναι. Τ) εἶπ 46. ῥγτοποιμθη πάθη πὶ 

τι οΟἴεπαϊί, ὄν τι, φαοα χασμ [γθαποηΐοῦ Αὐ βίο! οβ δα 81- 
ΘΒ ΠοΔΠ 488. ΤῸ5. 5] Π 0188 ΟΡροβιίᾷ ὉΠΙνΘΓΒΆΠ ΘαΓαπὶ ΠΟίΙΟΠ8 
(εἴ. δά 71΄ 2. 1008) 38), ἀρίπη ΠΠπὶ ααϊάθμι οὐ ἴῃ ἀ6βοῖ- 

βθηάδ ρῃνγβιίοοτγαπι βοηξθηξα, 4] βἰησαϊαγο ααϊἀρίαμι ροβα6- 
τη ἃ0 46 60 πηϊΐαί!8 οὐ ϑβϑηίδθ ΠΟΙ ΘΟ θη Ργδθαϊ οαγηΐ, 

Τϑριυρηδί δαΐθπι Ῥ]δίοη οὶ ἃς ΡΥ ΠΔΡΌΓΟΙΒ. ΗΔ ο 15. Ηἱἰβ5. αἵ 
Ἰπθάοτοῦ αΠΠΠοαΠ! ἐδ 5. Βουθ πάη ρτοροβαὶ ΟΡ 5. Ρ. 42: ὡς 

οὔσης τῆς οὐσίας αὐτοῦ τοῦ ἑνὶ εἶναι χαὶ ὄντι, «ιδιηηαδηη 

Π6 δδ ααϊάθηι 5ΟΡΙρὕαγΓδΙη ΡΓΌΓΒι8. βα[Πσογ ΘΓ ο. Θ0ΠΗ- 
πίθου. 

10014 13 ὅ τι Ργοποιηθη ᾿ῃ ου ΟΡ Δ Π4Ἱ 6586, Π66 ΘΟΠΪπη- 

ΟἿ 6886. 50 ΘΠ απ οαπὶ Θαἀϊζου 5. ργδϑίου ΒΔ β᾽ 11} 
ΟΠ 5. αὖ ΡΓῸ οοπϊπποίϊοπα Βαϊοαίαν, ἀοοαὶ Ο}05. Ρ. 40 84. 

Ρνορίογθα δηΐπὶ Επηρθ 0.165 βοπίθηζίδμι ΡΓΟρΟϑι556 ἱπ οα ῸΓΓ 
11- 
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οορηϊία ἴδοι]! οσο (ὡς εἰς γνωριμώτερον ἀνάγων, εἴ. Ζ 16. 
1040) 20), ποη αποα ᾿ρϑβιιη πηι αἸχου 6586. 65 ΨῈ6] 51- 
βίδῃηξίαπι, 4π86 οβϑύ Ῥ]αίοηβ οὐ Ῥυ ΡΟ γΘοσμ βαπίθηϊξια, 56 α 

4π04 55 ηΪ Πᾶν αα] 4 510 1Ππώ4 βαρδίγαίπαπι, 46. 41ὸῸ ργδϑαϊοο- 

(αν 6η5, ὑποτιϑεὶς τὴν φιλίαν, αὐ αἷῦ ΑἸεχαπάον Ρ. 179, 22. 

- Ῥνδοίουθα πΔΘΠΟΡΟΓΟ ἀαὈ 100, ἃ ΟἸ ΓΘ Πα ππὶ 510 ργ οἱ- 
Ρίαιη ὄν, ᾳυρα 58[ βιϑπαϊπιμη 5816, ᾿ΐᾳ ν] ἀδίαγ σΟηβέγα θη άτιπη: 
ὃ τι ὃν τὸ ἕν ἔστιν, χαδιη ΘΟΠΒ ΠΟΙ οὐ σοη ΟΥ  8 ΠῚ) 6556 

Δρραγοῖ οὖ βϑῆβιπὶ οἰἤοογα ρᾶσταηι ἀρέσῃ; ποαῖθ δηΐῃ ἰὰ 

4αδογαγ, Ππ 510 6η8, 5684 4π|4 510. 

10014(. 21 ταῦτα γάρ --- 22 πάντων. εἴ. 8. 998) 21. 
-- «20 ὅπεο, οἷ. αὦ Τ' 2. 1008) 33. 

1001. 28 οὐ γὰρ ἕτερόν τι χαϑ' οὗ χατηγορεῖται. 
(ὐοῃίτα εοάϊοιμη ΟἸμηϊ1 {46 Π|, βργοΐα οὐϊδη ΑἸ οχδη τὶ δα- 

εἰουϊαίο, χαϑ' οὗ βοιῖρϑι ργὸ χαϑόλου. εἴ. ΟΡ 5. ρ. 114 54. 
ΑἸΟΧ 6. φαδῃέϊμῃ ἰαθοτ οί, αὖ να]οδίδηη [δες π θη δα 56ῃ- 
ἰδηέϊδιη αποάαμηηο ο ἃρίδμι ν 6] σοηϊοτγηιθέ νοὶ ἀδίοτγηπθϑδί, 
ΘΧ δἷιι5. σομηπθηΐίαγο δ ἢ. 1. σορηοϑβοϊίαγ; [γαβϑίγα θάμ ἰἃ- 

ῬΟΓΆΓΟ ΟΧχ ἰρβὰ βϑηξθηΐδθ ταί ἴδοι! δῦ ρουβρίοοτο. Νὸ- 

4πὸ. 6ῃΪΠ ΡΤΟρΡίογθα ᾿ρϑαπὶ πηθτη οἵ ἰρϑαϊῃ 6η5 (Ἰεἱ ροϑϑιιηΐ 

Βα ββίδηξθ 6556, ἄτα ΠΙΠῚ] ἃἰπα «6. 115. τιν ουβθ ργ θα οο- 
ἰὰγ; ΠΙμηϊγαμι 46. Βα ΒΓΔ ΠΕ 15. Ὡ181] πηρ  α1 φαοιηΐηιι8. [ἴα α1- 

νοῦβὰ Δ ᾿ρβδσαηι ΠΟίΟΠ6 πηΐνοῦβθ ργδοαϊοοθηίαν, τὰ χκαϑ' 
αὑτὰ ὑπάρχοντα τῇ οὐσίᾳ, ἴγηο νθγῸ Βοο τὸ [ἰῇ ριορυίσπη 
δϑὲ ἂς Ῥϑοῦ! γα βαθβίδηξιδο, (ὑαύ. ὅ. 2) 4, Αὐ οο σοηδείαϊ 

ψἱη] ἃς Πδίμγδιη 5 βίδηΐαθ, πα ἰρθ8 ποὴ ρτγδθαϊοδίμν 46 

8]Π1ὰ το, οἵ. 4 8. 1017) 13: λέγεται οὐσία ὅτι οὐ χαϑ ὑπο- 
χειμένου, ἀλλὰ χατὰ τούτων τὰ ἄλλα. Ζ 3. 1029α 8: ἡ οὐ- 
σία --- τὸ μὴ καϑ᾽ ὑποχειμένου ἀλλὰ καϑ' οὗ τὰ ἄλλα. Β ὅ. 
1001) 80. Ιπά6 τιπΐαίίοης βαι5. [6ηὶ βουῖρβὶ χαϑϑ' οὗ, χιδιη 
51 ῬΙΓΟ ἂν ΘΡῚ8. ΘΠ 6 ἢ Δ ΙΟ ΘΠ), Δ Ρ Ι5581π| 6 ΟΡΡΟΙΙ νἱ 6 }}15. ΡΠ ν- 
51005 Ρ]αἰοηϊοῖβ οὐ Ῥυιπμαροτοῖβ: {Π1 ροππηΐ ὑποχειμένην τινὰ 
φύσιν α8, 46 πὰ ργδραϊ θέαν ππιιπ οὐ Θη5; δὶ νϑῸ Ἰΐὰ ρο- 

Πυπΐ ΠΠῸΠῚ οὐ θη8, πὖ ὨΪΠ1] 510 δὰ ἀ6 4πὸ ρῥγθά!οθηξαγ, 
564 Ιρ88 5ἰηΐ 46. αι ργδθαϊσθηΐαγ το] πὰ. 

1001. 29 ἀλλὰ μὴν --- 6 ἕκαστον. 81 ἰρϑίιη Θὴ5 51}- 
βίδῃ {8} 6556 ΡΟΒΙΙΘΓΙ 115, ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΟ ἀ6] αἰ μην ἴῃ ΤΑΙΙΟΠ 68 

Ῥδιιη θη] 15, αὖ 14, ααοα ργδοίον ἢΠπ|ὰ ρυϊπορίτπμ 510, πἰροῦῖθ 

αἰνθυβαμι 8 Θηΐθ, ΠΟῚ 6886 βίαξιρηάιιη 5ἰ{. εἴ, “4 δ. 986) 27. 
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Ῥῃγν8. 1 2, 8, 8. Βτγδηάῖβ ( 6βεὶι. 1. ρ. 583. [ἢ δαπάδθπ ἱποίαϊ- 

ΤῊ 118. ΓΑΙ ΟΟΙ ΠἈΠΠΟΠ ΘΠ, 51 ἀηὰτ Πα δία ΡΓῸ 5 θβίδηξα; πη46 

δηΐπι ααϊἀααδιη Ργδθίο ἤδηο τοῦ ἑνός 5αθδέαηεϊαιπι τορ οἱϊ ρὰ- 

[οιπιι5, απ 4αϊάν]β ν 6] ἀπαμῃ 510 ψ οὶ τηὰ]ία, δ τὰ] τα 
ἴρβα υῃϊίδέαπι 510 τη] 40, ααϊάαα!α δαΐθμη. Ργδθίο ἀμ πὶ 
511, 14 ΠΟῚ ὑπὰπὶ 6586 Οροτίοαί, εἴ. Ν᾽ 2. 1089α. 

1001) 7 ἔτι εἰ --- 25 δῆλον. Δα Ῥαγιηθη!!]5. βοπίθη- 

{ἰὰπὶ (οὐδὲ διαίρετόν ἐστιν χτλ. ν. 77. Καγβί.) 51 δάϊαηχογὶ- 
π}115 Ρδοϊζαιη. ΖΘ ηΟπ5 (ἀξίωμα, οἵ. 2. 1077α 31), «αὶ, 11- 

οού οὑπὶ Ῥαγπηθηϊάθ βϑοιέιϑ ΤΟΙ ΠΔΠΑῚ πρδορββιζαίθιῃ, ἀπ οίαβ 

ἴδιο ἰάθη) βθηβαιπὶ ον ἀθηΐξα ἃ 6586 ΟἸΠΏΪΠΟ Ππορδνοσίζ, 

410 πράαρ δάάϊίο πηδῖι8, πΠ60 ἀοιηΐο τηΐηπ8 ααϊ ααδιη ἢδΐ 
(οἴ. ΒΡ}. δὰ Ῥἢνβ8. ἔ. 21. Βγδηᾷῖβ ( 6βοῇ. 1. ρ. 412 ῳ. 416:υ.), 
δἰψαθ ΘΟμο ββϑυ μη τὸ ἕν ἀδιαίρετον δᾶ Πᾶ6ΓΘ ΠδίμΓΔΠ,, 

πῇ ἤθαις δάἀάθηάο π60 ἀδμθη 40 τηδρηϊ ἀπ πὶ ἀ} 81 Ἰμπππα- 
ἰδέ: ᾿π 46 ΠΟ ΒΘ 68 δυϊέ, αὖ πθαα6 ἰρβυμι {Ππ4 ὃν ἀδιαίρετον 
ΓΘ δ νου δαί 510. 564 παδιηᾳαδηι ΠΟ Θϑύ ΟἿΓ Ἀ5ΒΘΠ ΓΙ ΔΙΠΕΓ 

Βαϊο ἈΡΟ Π] Θη ΑΙ ΟΩΪ τα] (φορτικῶς 14, εἴ. δά “1 ὅ. 986) 27), 

486 ἴδοι! ροββιῦ δνϑγεὶ, ὨΙΒ1Π0 ἐδηη 6 ἢ τη πΠῈ5 οὗ σποα ΡυδΡρο- 
ΤΟΙ εὐ φαοά Ρ]αέο οχ 10 τοῦ ἑνός ρυϊπεῖρίο ἀδάπχογαηΐ ἀπ} 1- 
ΔΈ] ΟΠ θι τηονού. ΠΠῚῚ δηΐπὶ ΠΟ ρΡοίοτγιηΐ οχρ ϊοαγθ, 48| 51 
ἃ ΠΙΠΠΘΥ5Β. δ τη ΟΠ] 65 οχίθηβαβ ἰη46 ἀογινίδβ {γδηΒ 1118, 

δ17 .--- 19, οἵ. Ῥηγβ. Ἷ 1. 231α 24 οἱ δὰ .ΧΧ 10. 1075) 29; 
ΡΙαίο νϑεῦοὸ πο πἀπὰπῃ οὐ ἀἰνθυβαμι 80 ἅΠ0 ἸῃΠἀοΠηϊέδπι ἀγα- 
ἀ15. Πδίιγδ ΡΥ ΠοΙρία ΡΟϑα] δ οὐ ΠΕ ΘΓΟΤ δὲ πη ΘΠ 4] ΠῚ, 
ααομιοάο οχ 1ἰβάθιη ομε 8 Ἰηδηῶγο σοηβοαῦ ἀΐϊνοιβα δὲ πὰ- 

ΤΠΘΡΟΤΌΙΩ οὖ Θχίθ ΒΔΓ ΠῚ ΘΠ] Π11Π} ΘΘΠΘΓΆ, ΡΔΓΙΓΟΥ οϑύ ἀ- 
Βέπμη, ὁ 19 --- 25, εἴ. δά 17 9. 1088. 7 544. ΔΝ 8. 1090) 21 544. 

1001) 13 ἀλλ᾽ ἐπειδὴ οὗτος χτλ. Ἀροάοβὶβ ὁπαπῃοία- 

1015 ἱποϊρ πὰ οϑί ἃ ψϑυθὶβ ἀλλὰ πῶς δὴ ἐξ χτλ. Ἐχογβᾶ 
ὨΪΠΊΪ ΓΗ δϑί ργοίαβιβ, 4αδϑὶ ἴῃ ΔΡΟΘΟΒῚ ἀϊοίττ5. οββοί: τοῦ- 

τον μὲν ἐατέον, ὅτι ἐνδέχεται ἀδιαίρετόν τι εἶναι χτλ., οαἱϊ 
ἀεῖπάθ ορρομπογθίιν: ἀλλὰ πῶς δὴ χτλ. 1. 6. 584 Ρ]αϊοηΐοο- 
ταμη οἱ Ῥυιπδοογθουιη ΠΙΠ110 56 οῖ8. οϑὲ βϑηΐθηςζἃ ΘΧΆΠη]- 

πδηάα. 8εὰ φαοηῃΐδιη 486 ἴῃ ἃροάοβί ογδηύ ἀἰσθηάα [ΔΠ| 
ἴῃ φῬγοίαβίη δάβοϊν!ῦ,. ΡῈ Ὀγαν (αΐθν απδπάδπι ἀϊσοπαϊ 10 

ἴρϑαιη ἀλλὰ πῶς δὴ χτλ. ἃροάοκίβ Ιοοὸ ροβυϊί. 
1001) 28 εἴπερ τὸ μὴ ἕν ἡ ἀνισότης καὶ ἡ αὐτὴ 

φύσις ἦν. ϑομννερ). δὰ ἢ, 1. φιοά δά ν. ἡ αὐτὴ φύσις οο- 
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ϑ᾽ίαίοηο δ 4] ἰαλοῖ: τῶν ἀριϑμῶν τε χαὶ τῶν μεγεϑῶν, τηᾶ- 
ηἰΐοδίο Βογαμη γ ΡΤ πὰ βθηξθηΐϊαμι ρον ουἐ. ΝΒ Οπηηΐηο 
δϑὲ βιρρίοπάμμπι, 564 ἡ αὐτὴ φύσις ραγίίον δίᾳιθ ἡ ἀνισό- 
τῆς Ῥτδραϊοδίμαμπι οϑί βαρ θοίὶ τὸ μὴ ἕν. [η|6]}Π|9] πο ρμοί- 
δδύ, φιοιηθ 40. ΠΟ ΠΠΙΠΘΓΪ ἤπΠῸ Θχίθηβδθ τηϑρ 1685. 6χ- 

βἰβίδηξς, απ {Ππἃ ΠΟῊ - 6 η8, φαρά πηδίουϊα!α ρομαηΐ ρτγίη- 
οἰρίπιῃ, ΠΠοού αἰ ν ογβ8. ΔΡΡ !]δύπγ ποιηίηῖθιβ, πολὺ χαὶ ὀλίγον, 

μέγα καὶ μικρόν οἴο., δα ́ ἄδμη ἔδηηθη ἱπαθαια!ἐδί5 παίαγα 60 ῃ- 
{πη ϑδίμιΓ. 

ἀφο τράμν ΔῈ 

(ξιιαοείο αἀποασοεΐμια. 1001 20 --- 1002 11. 

ΒΛ65 τη οπηδίϊοδθ, 501148 ΒΡ ου Ποῖο5 ΠΠηθ686 ρυποίδ, 4π86- 
ΤΙΣ αὐταπι ΡΓῸ 5158 }{118 Βα ΘΠ 446 5η0 Π6Οη6; 48) ατι86- 

ΒΕ ΟΠ 6 πὴ ΘΟΠἰΙΠοίδπὶ 6588 ἀἰοιῦ οπὶ βαρθιίοσγο, τούτων δ᾽ ἐχο- 
μένη 20, ν6}]! φιοά 116 φαδοβίνιῦ φαοιηο 0 6Χ ὈΓΙΠΟΙρΡΙῸ τοῦ 
ἑνός ἀδάποὶ ροβδίπί γὸ5 ϑϑοιηδίγίοδθ, ν68] ψφῃοα δογαηάθη ρἱ- 
Ἰοβορβοῦμῃ ρῥἰδοϊία τπὐτίαιθ. δ ΘΕΈ Ο1 ἰοσαμι ἀδάθγιηί. Ας 
ΡΓπηαιη ααϊάθηι απο ΓῈ5. μ]Δ ΒΘ μ] δ]ο85 6586 5 )5δ η 185 Θ0}- 
Πγπιαί, ὁ28-- -1θ002α 14, ταύϊομοβ τορϑί! 6 παίατα τῆς χατὰ 
τὸν λόγον χαὶ τὸ εἶδος οὐσίας. ΝΙΙηΪταμ 51 ἃ τοῦτι5. 56 Π81- 

Ὀ1Πο1ι5. Θὰ ΒΘρδγαν θυ πη15, 486 τηδηϊ βίο δοοιἀδηΐα βαηΐ πΠ6- 

46 αἰϊοοίαγθ ομμηΐηο ροββαηΐ βαθβίδηψδα αἰ ο Ἰ αύθηι, ᾿ρ58ἃ 

ΓΘΠδη δύ τ] ΡΉΪ 40 δχίθηβα, ΟΟΓΡ5. τηδί οί! ομ), ἴῃ 40 

ἰηϑ]ηΐ οἱ 46 πὸ ργδϑαϊοθηΐιν δοοϊἀθηία. Αἰααὶϊ σοτρὰβ 46- 
Πηϊαγ Ρ]Δη8, ρ] πὰ 11Π6 15, Π᾿πθὰ ραποίϊβ, δὲ θᾶ, 486 πα 
ἀοπηϊαηΐ, ροίίΐογα βαπηΐ αἰ ηϊίαία οὐ πδίαγα 5 5 δ 1411 “δι 
14, φιοά ἀεοἤηϊαι; ΘΓΟῸ ΤῸ5. τη μοιηδίϊοα 8 51Π|010 58] π|8 6 
ααδθαιθ ππᾶχίιηθ βαπί μαθθηάαθ ΡΓῸ 5 βέδης 15, Αοοθαϊ 
αυοα Ρῥ]δηιμη 51η6 ΘΟΥΡΟΙῈ 6886 ροΐοβί, [ἰηθὰἃ βπηπ6. ρίδῃο 
(ἐνδέχεσϑαι δοκεῖ αἰοῖῦ 1002 7, ααϊὰ αἰα!οίϊοα. αἰδραίδί, 

ΠῚ αἰ ριιθη8, {πὰ ΓΑΙ Π6 ΡΟββιηΐ 6588 51η6 1115, 48 ΠΟ 

ΡΟΒ5Ι6); δίψαϊ δὶ {ἃ ροββϑαῃέ 6886 51Π6 8118, 11ὰ ρούϊιι85. αιιδ πὶ 

Πδθο ῬΓῸ 5} 5έδῃς 5 βαηΐ μαροη4ἃὰ. Ηδοο δυοαμηθηΐα, απ] 8 

Βα ΘΠ 4845 6586. ΡΓῸ β  )5ίδ πη 115. ΤῸ 5 τη  Π Θπ]αίϊοᾶ5. ΟΠ ΓΙηδί, 6 

ΠΟΙ ΘΠ6 οὐ 6 τδίϊοηδ! παίΐασα ΘΆΓΙΠῚ Ροίἃ 6556 δρρᾶγθί; πο- 

Π ΟΠ. ΘηΪΠ], ΠΟ ΤῈ ἃς ψουϊαΐο, θαι 51Π6 ΘΟΤΡΟΓΟ, ᾿ἰπθἃ 

51η6 Ρίδηο ροΐίεβί 6886, δῆ θᾶάθιη ποίίοπμθ ρυΐοτα βπηΐ 

οὐ το. οἵ. Μ 2. 1077} 1---14, θδηάθμι οοπο βόηθα αὖ ᾿πη- 
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Ρυρπηρί, νίοθ νϑιβᾶ 6 56Π5101} παΐατα ΤΟΥΤῚ πη ἐΠ οἸ αἰ ΩΓ ΠῚ 

ἀτριαμηθηΐαίιν. Δ ῥσίμημ 4αϊ θη, α 1 --- 18, ρ]δηα ἃ. ΠΠη688, 

4πᾶ6 δηΐθα ρυῖϊογὰ ῃδίμσα ΘΟΥΡΟΥ 115. 6886. σοπίρησίξ, θαάθιη 
ἰδ 6 να! δεῖβ. ΟΡ ΠΙΟΠΙθιι5. οὐ 6 Βθῃβιιθιμη ον! θηίϊα ΡΓῸ ο0η- 

Ο6580. 5.1η16 ΠΘΟΘΘΒΔΡΙΟ ᾿Π6556. ΘΟΤΡΟΙΙθΒ; δ 4ῈΔ } 1118 Ἰηβἰηΐ 

ΘΟτΡοΥ 5. απ τα δϑί, απ, 488. 5651} }ΠΠ|015. ᾿ηβαπ σΟΥ- 

Ρουθι5, θὰ αἰ Π[ογαμῦ ἃ παίατα ΤΓΘυιμη τηΔ ΘΠ ΔΙ ΟΓαπι, ἐν 

γὰρ τοῖς αἰσϑητοῖς ἀδύνατον εἶναι «17. Ατριπμηδηξαμ Ὠϊμ)]- 

ταμη ΡοΕππὶ δϑύ ὃχ βϑηξθηΐδ δουαμη, 64πὶ τϑθιι8. πηι ΘΠ δί1- 

εἶβ βεϊπηούαπη οὐ βο  αΐδιη ἐγ αππξ Θββϑθη μη, ΡΤ (6 δία 

{Ππ4 φαοὰ ἀἰδβοσαι 2. 997) 84 546ᾳ. Ιρβ86 δηΐπὶ Αυὐβίοίθ 68 
ΓΒ τηδίμδηαίϊοαβ ἴπθ5586. σθηβϑὲ σοθὰβ 565 Πθ5, 564 ποὴ 

ααδέθηιβ δα ηΐῦ 56η5101165, Ζ 10, 103θα 11. 17 3. (εῖηαο, 418 

-- 20, ρίαπα [᾿ηθὰ5. ριποία αἰβέϊ ποΙ!0 Π 68. 6556. σΟΓΡΟΓαΠ οἵ 
ἰρϑαπι ἕδη αδ πηι Θυ 65 Βαμη, φαίνεται «18; ἴπ46 ποά εἴς- 

Πιοϊξαν, αξ ΠΟ ΡΟββιηΐ ΡΓῸ βα θβέδη 15. ΠΆΘΕΙ, δά θα ομηἰβι. 

οἵ. Δ᾽ 8. 1090 ὃ --- 13. --- Αοοοαϊ, «20 --- 28, φαρά ἴῃ οοτ- 

ῬΟΓΘ. δἰίσιο 4αδο θεῖ ἤρατα ΡΥ ΘΙ ρΡαΐαηάα δϑῦ ᾿Π6886. 

[δ «απ ΔΙΘΓοαγῖιι5, 401 1ΠηΠ68ὲ οουροῦὶ δυνάμει, πο ἐγνερ- 

γείᾳ νεῖ ὡς ἀφωρισμένον α24, ποῃ ἀἴοὶ ροϑβδι οἱ σϑῦα ἴῃ- 
6556: 4αοηΐϊδη δ θ) δϑύ ΟἸΠΏΪ.ΠῚ ΠΟΉΓΆΤΙΠΙ ΓΑΙ, Π6 68 
αα!άοπὶ Πραγὰ βῖνα Θὰ6 ΒΙρΡΟΓΠΟΙΟ5, απἰϊθιι5 ἀ ΘΠ  ΘΟΤΡΊΙ8, 

γΟΓΘ 6586 βίαίιθηΐαγ, ΕΔ 46 ΠῚ ΓΘ ηζδί10, 5161} δά οοῖ- 

Ροτδ, ἰΐα δὰ ρίαπα οὖ ᾿1πΠ685 ρου πο Ιῦ; δ χάση 15. ρΟΙΙ85- 
5πηπΠ| Βα )5ἰαηέϊαθ αἰ οῃ! ΐθπὶ {ΓΘ η ἀ8π| 6556. ἀπίθα 510 46- 

πο ηβίγδίμη), α 20, 51 βᾶθο ρυϊναία βυηΐ θϑβθηΐα, πα] 0 οὐϊαπη 

ΠΠΪηΠ15 ΘΟΙΡΟΓᾺ ρΡοίογαηΐ ῬΓῸ 8) 5α ΠΕ }185 Βα οτ]. --- Ἠαι8 
ΡΟ ΘΠ ΔΙΙΟΠΪ5. ἴγαιβ ἴῃ 60. ΘΟΓΗΪΠΡ, {πο ἴῃ Ρτοροβί πο 

ΒΥ ΠΟΘΊΒΙΗΙ δἃ85. Ροηϊ ἤριγαβ, 4086 ΡΟ οπέϊἃ ἐδηίΐππι 60Γ- 
ΡΟΥῚ ἰηβαηΐ, ΘΟΠΟΙ ΒΟ ἤθιὴ δαίθηι ἃ Θᾶπὶ Θχίθ ἀξ ΠἸΟΌΓΔΠΙ, 

486. ἃ Οἵα ΘΟΓΡΕΙΒ ΟἸΓΟΙΙΠΒΟΓΙ 1. --- Π ΘηΙαπ6, α 28 ---) 11, 58}- 

βίδηεϊαθ μΠ0Ὸ δϑύῦ ργορσυίαμι, αὖ ᾿ἰηξογοθθηΐθ Θ᾽ ΠΟΓ ΓΟ Π6. 6586 

᾿ποϊριαύ οὐ σουταρίϊοπα ἰητογοθάθηΐα ἀθβιπαΐ θ886:; δύ 01 οοΥ- 
ΡοΓἃ πι060 586 ΟΠ Πριιηΐ ᾿ῃν] θη 060. αἰγὶ πιαηΐι;, Ρ]δΠὰ 
ἃ0 ΠΠθδ6 ἸΠ060 5πηΐ 1040. ΠῸΠ βιιηΐ βίηθ ϑϑηθγαίίοηθ οἵ 

ΘΟΤΓΕΡΙΟΠ6. Εὖ φασπὶ φαδοοθηαπα Ππηΐ, 68 ΟἸΠΠΪὰ ΘΧ π|ᾶ- 
του ὰ ααδάδηι {Ἰὰπέ, ρίαπμα οἵ ποθ πη 46 ΘΟ ΠΘΥΆΓΙ ΡΟ ΠΊΙ5 
ΠΟ ῬΡοίεβί ἐἴϊοὶ, ἔκ τινος γίγνονται ὑῦ, 8ῖνα ᾳαοα τρϑοίϊ8 

νἱἀδίαν. βουθι, αὐ αἰ Που] 5. ̓ η 46. οτία βΒισ: Ποίαν, ἐκ τίνος 
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γίγνονται. {Ππβίταίαγ μᾶθο παίαγα Ῥ] πόση [ΙΠΘατη Ραῃ- 
ΟἴΟΓΙ, 51Π6 ΘΟΠΟΓΔΙΟΠΘ. οὗ ΘΟΥΓΟΡΙΟΠ6 6586 ψ6] ἱποίρίθη- 
{πὶ ν 6] αἰ θβι πο ππ|, ΘΧΘΠΊΡ]Ὸ τοῦ γῦν, ΤΠ ΟΠΊΘΗΓ ΘΠ ΡΟΥΊ8, 
Οαἶὰβ δδάθηι δϑύ ἴῃ [θηρογα δίᾳφαθ {ΠΠΟΥτπὶ 1π 5ρδίϊο τδίϊο, 
οἵ. ΡΗγβ. Ν᾽ 183. 

1002α 8 οἱ μὲν πολλοὶ καὶ οἱ πρότερον, δηξααϊ5- 
5105 ἀἸοἷὲ ΡΠ γΒ10109Ὸ5. --- 411 οἱ δ᾽ ὕστερον, εἴ. δὰ Ζ 2. 
1028α 15. 

1002« 21 ἔνεστιν ααοά οοπίθοϊξ Βτδηα βῖ8 Ῥτὸ ναϊραία 
Ἰθοίίομα ἕν ἐστὶ ποῃ ἀαθ]ΐαν! ἴῃ ἰοχίμ ΒΟΥ 6 γα βθοιίαβ Α16- 
ΧΔΠΔΤΙ σΟΙΠ πη δγίτπι: ὅτου μή ἐστιν ἐν τοῖς σώμασι ταῦτα 
οἵ: ὅτι ἐν τῷ σώματι ἔστιν ὁποιονοῦν σχῆμα, Ρ.186, 17,20. 

ΕἸαβάθιῃ ΑἸΟχαηγῚ δαοίουαι! οὈβθοαίιβ βπη, απο ΟμΪ5] 
ψοῖθὰ 7) οὐϑέν, φιδε ροβί σχῆμα 6 {ἴθ5 οοἀά. «4 αὐ 70 δά- 
ἀϊάογαηῦ Βταηά. εὐ ΒΈ}ΚΚογαβ. Αά σδεοοϊμδίοπθιῃ 118 Ἐ18}} 
ΡΤΟΥΒΙΙ5 οσοηΐοταπί, οαϊὰ5 ααϊάθιη ΟΠ ΠΪδ5. γἱ8 1 60 δϑβέ ροϑβίξα. 

αυοά ΡΑΥΙΘΓ ΟἸΠΠ65 ΠΡΊΓΘ [Π 6586 ΘΟΥΡΟΤῚ ΒΒ αΠίαγ, ἀΠ66 
οἰποῖύατσ, αὐ, απ φαδοάδπι δχ 115 ἰη6586 πο δηΐαγ, θᾶ ὨΘΘἃ- 

[10 δά το] ϊαῖιὰβ Ρ δου πθδΐ ΟἸΠΠ68. 
1002) 8 οὐ γὰρ δὴ ἥ γ᾽ ἀδιαίρετος στιγμὴ διῃ- 

ρέϑη εἰς δύο, ἢ. 6. πϑααθ δηΐμῃ {Ππ4 ααϊδααδμι βίαι ουϊξ, 
1ΐὰ 1Π ἀἰγΙ 6 415 σουρουίθιι5 Ποσὶ ρ]απμη γ 6} ᾿ηδδπ, τ ἸρΒατη 
Ραποίτμη ἀἰδβθοθίαν; δϑῦ δῃΐπι Ραπούμμῃ ῬΓΌΓΒι5. ἱπαἰν] ἀπαπη. 

ἐλιὰ 

(βιιαοοίο ἑογίδα ἀοείπια. 1002. 12 --- 52. 

Ουοά Βοο Ιοοο φᾳυδοῦὶῦ ππά6 ἰδπάθῃι [δοίατη 510, αὖ ΡῈ]- 
ἸΟΒΟΡὮΪ φυϊάδμπι, Ὠϊπηΐταιη Ρ]αίο οἰπιβαῖια ᾿βθοίαίουθβ, Ῥίον 

ΓΒ 56Πῃ5101165 δὲ τῃδίβοπηαίοα85. αἰ φαδθάδπι ροϑβαθγιηΐ ΡΥ] - 
εἰρία, 14 πο ρτοροβαῖξ ἴῃ ΡΥ ποῖριο Πθτὶ, ἀθὶ βίποι 8, 486 
δχουτ θη 4δ8 οββθηΐ, ἀπορίας ὈΓΘν]ο στθοθηβαϊί. Αο νἱάθίιγ 

ααϊάθῃι θὰ 4ιαδθβίίομθ βαρ υβθάθσο ρούαϊββθ, ἢ} ΘΟΠΕΠΘἔαΓ 
φαοάδιημμηοο ηαδοϑίίοηθ απηΐα, 4π86 δϑύ 46 σϑθβ τηδίμε- 
Π]ΔΙ]ΟΪ8. εὐ 46 Ι΄4οἷβ, δ αιιδοϑίίοπθ ΠΟηᾶ, ατἃ ἰην βίο αΓ 

ΠῖΠ ῬΥΙΠΟΙΡΙἃ 5 Ποιὰ ΠΌΠΊΘΙῸ 51η{ πἀπὰἃ ἃη βρθοῖθ. Ἐδοὶξ 

δαΐθηι Ἰἀθασιιη δοίογ 5 ἢαηῸ ἴῃ πο ππ Διο θηΐδηΐε8. (ὑο- 
ΘΏΪΙΟ εἴ βοιθηίἃ αὐ μο5810 6556, ὈΓΙΠΟΙΡΙὰ ΡΟῺΪ οροτίεί, 88 

5ΒΙηΘ ἃ ὨΙΠΏΘΙῸ 5[ηὉ πᾶ; αἴαα]! Γ68 πιδί Π ΘμἸδίϊοδ 8, ατιὰ5. Ρτδθ- 
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[6 5651} 1165 Ῥοβυϊπηαβ, ᾿ἰσθὲ ἃ} 1118. αἰ! γα δοίθγηα οἱ 
ἱπιπια 8 0 }}} παΐαγα, ἰατηθ ΒΡ θοαὶ ἰδίῃ, ΠΟῸῚ Πα] 6ΥῚ Πα 6 ηΐ 
αἰ ταίρι, οἵ. 4 6. 987) 17; ἜΓΘῸ ροπεπάδ βιιπί δ]1ὰ ργίπεὶ- 

Ρἷα, φαογαμι ἀπο ἀνἱβ ΠιμημθΓῸ 5ι0 ἀηῖ οἱ βα ϑίαηξία, 14 οϑύ 

δαΐοιι: ρομθπάδα βαηΐ ἰάθδο, πο γα οἰ πδί!ΟὩἱ ἀθίηάθ Ατὶ- 
βέοίο 65 Ορροῃϊί, φιδ6 ἃπίθα σοηΐγα τπιηἰἐαύθιη ΠΌΠΊΘΓΆΪ ΘΙ ρτη- 

εἰρίογαμι ἀϊβραίαν!! 4, 999) 27 56ᾳ. --- (δίογαμι ἴῃ ἘΧροπμ ΘΠ ἃ 
ῬΙαίοηἶβ ἃγουπηθηίδίοπθ, οαϊ Ομ ξα αγὶ Αὐἰ βίο! 65. 5101 νἱ46- 
ἐὰν, ἀαθῖίο δὴ ῬΙαίομἶβ βοηίθηξίαμη ἃ βαδπι ΡΒ] ΟΒΟρ ΒΔ Πα 
τδίϊοποιι αἰϊψαδηΐαμ ἀδέογβογὶ δ, θαπάθμι ἴῃ ποτα 46 410 
ΒΌΡΓΑ αἰχὶ δὰ κα! 6. 987) 14--- 18. 

1002 18 τὰ μεταξύ, εἴ. δά 44 6. 987) 16. --- 14 τέ- 
ϑεμεν, οἴ. δά 4 9. 990) 9. --- 619 τησδὶ τῆς συλλα- 

βῆς, ᾿. 6. ποπ 501{π| ΟἸπηΐηο0 5.1} 086. αὖ νοὶ ὃπὶ ν 68] [15 

οὐϊαδάαπι 5 } 1086 ἀοπηϊίαθ, 56 Βαϊι8. 5ύ0}}80ὰ6 αὖ αδηη 
πῆς ΘΙΟΑΌΟΙ νοὶ] βοῦῖθο; παπιηθ δὰ ἀδθιμαπι ΠΌΤ Πα ού 
πη ξαΐθμι. -- 24 χαὶ εἴδει. ϑοιθοηάπηι μού. 6558 αυοά 
σοηϊθοῖξ ΑἸοχαηάον ἀλλ᾽ εἴδει οὔ οχ νϑυῦθ 18 ῬγΌχῖη6 56] 6 η{1- 
θα5, ἡ 25, εὖ οχ ἁμίνουβα δΥοτΠ Θη δέ] 0η6 Δρραγοί; ἴῃ 60 δηΐπι 

ΟἸΠἢἶ8Β. σΟΓΗΪπτ σΟΠοΟΙἀθη 4] νἱβ, φαοα, πἰδὶ [Ιἀθαθ ροηδηΐαν, 

Ρυϊηοῖρία μθ ἢ Πυμηουΐ, 56 ἃ Βρθοῖοὶ ἐαῃίθηι τηϊξαΐθιι βἰηΐ Βὰ- 

Ὀἱίατα. οὗ, ΟἸ5. ρ. 37. --- 2 εἰ οὖν κτλ. ο]είο ἃπέθ 
Βᾶθο σϑυθα ριυποίο δαη θη ΘΠ ΠΟΙ ΔΙΙΟΠ 6 πὶ ΠΟ Πα ἀλη 6586 

πϑαπ6 δὰ δ26 εἶναι ἀδῃηοηβίγαυνι ΟΡ5. Ρ. 306. [{ὰ απίνοῦβᾶ 

ΘΠ ηοἰαίϊο θαι ΒΑΡ ΘὈΪ [οττηδιη, 46 {πὰ ἀϊοίμμπι αϑί δα .4' ὃ. 
9883. 33, υὖ εἰάδιῃ δροάοβὶ ργοροϑιίαθ βἰπύ ἀπᾶθ ργοίδβεϑβ, 
ΔΙέθτα δ]τουὶ βαθιθοία. Ηος δθηΐμπι ἀἸοἰ: 51 Ρ] ίοηϊοὶ ρτορίθγοᾶ 

Ι46ὰ5 ῬΥδοίου ΤῸ5 56}51011658 δ τηδίοιηδίϊοαβ ροβαογαηΐί, ααοά 
αἰγὶ βηθ Πυιΐπ8 Θ᾽ ΠΘΓβ ρτΪποῖρία Βρθοῖθ ΠΟῚ ΠΕΙΠΘΙῸ Πηϊία 

βαηΐ, ργοίοοίο, 81 {{Ππ4 δϑύ ποοθββδυαμπι (εἰ οὖν τοῦτο ἀναγ- 

χαῖον ὑ25.), ΠΤ ΤΙ ΠΟΙρΙἃ ΡΟΠΪ ὨΙΠΠΘΓΟ Θἔ8 η] Π6Ο 8ρΡ6- 

εἶθ βοίαπι Πηϊία, θοθβ56. δῦ ροπὶ 1468. 1)οῖη46. ῬυΌχί μι 5 

ψογθίβ, ἀλλὰ μήν ὃ30, Βα 5ατηεϊ ποι ἱπηρτιοηδί, 4πὰ ΡΥ ΠΟΙ ρίἃ 

ΟΡΟΥΐογ ΠπΙΠΘΓῸ Πηϊΐα 6586 ροβίζαιη. ογαΐ, οὐ ψαϊθὰβ αἰΠ- 
ΘΟ] ΓΔΕ] 5. ἰη 6. “μη Ρ] 1 σθυηι τηοΠ οί. 

Αιιαοοίϊο ψιανία ἀδεῖπα. 1002) 32 --- 1003. ὅ. 

Ῥυϊηοῖρία ἀπδοῦῖς πὴ ροίδηϊία 6586 ΘΘηβοηἦδ βιηῦ 8 

δοίαᾳ --τ Πδῖη δοίαιῃ, ἐνέργειαν, 5ἰφηϊ Πα, φασμη. ρΟΐθ με 86 
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ΟΡΡομῖς ἤ τιν᾽ ἕτερον τρύπον. Αἰἤπθπ πο ααδοβί ΟΠ θη 

Εἰ 6586 ἀἸοἱΐ, 46 φιἃ ῥγοχίμηθ οϑί ἀἰβραζαίιμη, γι ΠΙΟΤῸ 
8) βρ6οῖθ Πηϊΐα 5᾽ηΐ ργ πεῖρα; {πο ΘηΪπὶ ΠΠΠΘΙῸ τη οϑβΐ 
οἱ τόδε τι, Ἰάθιιν δοίιι οβϑί; φῃοα νθ1Ὸ βρϑοῖδ ἀπὰπὶ 46 ταὰ]- 

[18 ῬΑΓΠΘΙ ργδθαϊοδύαγ, 14 οοτίο οορ δέ θπι φαδηάδμπι Βἃ- 
θεῦύ οὐ τῷ δυνατῷ. Δὸ ρτπι «αϊάριῃ, ὑ 34 --- 1008α 2, 

ΡΤ ΠΟΙρΡΙα ροίοηξία 6588. ΠΟ δοίι, ἰηἀδ ἀφριποηβίταί αποά ρΡο- 
ἰθη ἃ ΡῬΤΙΟΙ 510 αδιη δοίτι8, ΒΙ4α] 46 ΠῚ) δοίιι5 ν᾿ ἀθίμν 6586. ΠΟἢ 

ΡΟΒ56. Πἰδὶ ΘΠ ΡΓΔΘΟΟΒΒΟΕ ροίοηίία (πρότερον γὰρ ἡ δύ- 
γαάμις ἐχείνης τῆς αἰτίας), ροΐθημα νογῸ ἰΐα οἰϊδιῃ ροΐίοϑβίέ 

6556, ὖ Θ8Π| ΠΟῚ 5Θαπδίι δοίι5 (τὸ δὲ δυνατὸν οὐχ ἀναγ- 
καῖον ἐχείνως, 1. 6. ἐνεργείῳ, πᾶν ἔχειν). Αἴ οχ δδάδιῃ Πᾶς 

Τί πὸ, 404 ροίδης δ ΠΟΠ ΠΘΟΘΒΒΆΤΙΟ 56] παν δοίαβ, Ρῥτο- 

ΧΙΠ8. γΘΓΌ15, «22 -- ὅ, ΠΟ 6586. ῬΓΪΠΟΙρΙὰ ρούθηξία σοιρτο δύ. 
ΝΙγαπι 14 4ποα Πὸ ποηάτιμ) οϑέ, ἃ Οααϊη πὸ ἢ ογοῦ (γί- 

γνεται γὰρ τὸ μὴ ὄν); αυάφαϊα Πέ, εχ οὸ Πέ ᾳαοά Ποηάὶ 
Ροίδηΐδῃι μα οί, ἐκ τοῦ γίγνεσϑαι δυνατοῦ (οὐϑὲν δὲ γίγνε- 

ται τῶν εἶναι ἀδυνάτων); 6Ἰ5ὁ, 4φποά ροίομῃίξία δϑέ, 14 ποη- 

ἄπ δύ (δυνατὸν γὰρ εἶναι χαὶ τὸ μήπω ὄν). ἴπ46 ἃρρᾶ- 
τοί, 851 ροίθηξζιἃ 6556 ῬΓΪΙΠΟΙΡΙἃ ΡΟΒΙΘΙΙΒ, ΠΟΥ ΡΟ5586, αὖ ΠῸἢ 

81η0 ῬΥΪΠΟΙρΙα, οἵ, 51 ῬτΙΠΟΙρΙἃ ΠΟῚ 5ἰηΐ, 60 δὐὔϊδηη τη η5. ὁ6- 

[Θγᾶγ ΔΕ Δα Π| ΤΟΙ. 
. 

(ῥιιαοδίϊο φιϊΐηία ἀδείπια. 1004  --- 17. 

Ῥυϊποιρία ἨΠΠ 51η0 ὉΠ  υβα ὰ δὴ ἰηάϊνιάτια. Οὐ δοβίϊο 
γΘΓΡῚ8. πΠ8 918. 481 ΤῈ ΕΠ Π[6γῦ ἃ φπδοϑίοηο πΟηδ, πτγιιπι 5ρΡ8- 
Οἷδ. ἃΠ ΙΠΠΘΙῸ θῇ ηϊΐα 5᾽ηΐ ρυϊηοῖὶρία, 64 μος ἰοοο [16 Γ 

αἰβοθρίαξαν δίαιιθ 1ΠΠ1|ὸ, απο αὶ τηϊνὴ ΠΟ ροΐοβε ν᾽ θγὶ, αασπι 
ἀἸΑΙ Θοῦοα. ἑαηίπηι ΓῸ8. ρίαν οἵ γἅγὰ 6 ΓΑΙΙΟ 68. ΡΥ ΘΙ ἃρίδθ 

βιηΐ, Π0ῃ δά ΘΟσ ΠΟΒΟΘηὯπ| νογϊαΐθιη, 564 δα 4αδοϑίϊ Π 6 1Ὶ 

ἴῃ αἰγδιηηιθ ρᾶιίθ δοϊη8π. τη, α 7 --- 9, 51 πηΐνοι- 

5818 ῬΟΠΪ ηϊ15. 6856. ΡΥΪΠΟΙρΙα, ἀπο μΐᾶπ τιηΐν ουβα] 6. ργδϑαϊοα- 

[ὰγ 46 χη] εῖ8 εὐ αι! ]Παΐθηη, ΠΟ 815 η πη} 5 σοί ( οἵ. 
Ζ 13), σοηβθαιθηβ ἰηἀ6. δϑί, αὖ ρυϊποῖρία ΠῚ 5ἰηΐ βαθβίδη- 

τ[ἰὰ6. Πδηο αἰ Πευϊ δέοι ονιςαΐαν! 51 βίδί που πηυβ (εἰ δ᾽ ἔσται 

49} τῃϊνουβαϊ Ρ61 86 δ τὸ ἃ0 νϑιηϊ ταί θ586 (ἐχϑέσύαι, εἴ. 
δ 4 9. 992) 10), 4115 ᾿πηρ] !]σαπηιν μα θυ] ον 15 ἱΠΘΡΈ|5, 
α9---12. Ναιηαιο ἴπ46 οἰποιίαγν, αὖ “πη Ἰντάτια ϑα 5ίδηΐα, ν6- 

[π| ϑοογαίθβ, Ρ᾽]  Γ65 ἴῃ 858 ΘΟΠ  θαύ Βα δια 185, βίαι ἀθιη 50: 
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ογδίοβ δὲ 'ρβ6 δδὲ ϑοογαίθβ οὕ ἤομιῸ δὲ δηΐμηδὶ, “ΠΟ ΤτΙ ΠῚ τπητιπι- 
ἀποάσιιο ΡΟῚ 858 βι)βίδῃη ϑη) 6556 Ροϑαΐηιαθ, δῖπ ἁαΐθμ ἰῃ- 

αἰνάθια ῬΟΒμΘ 115. 6886. ῬΓΙΠΟΙρία, α4]9 --- 17, αποηίΐδιη οο- 

ΘῃΟϑβοὶ βοίγ]16. σΘΓΘ. ΠΟ Ροβϑιηΐ ἰδὲ ἘΠΙν ΘΓ Πὰ ( οἵ, 4. 

9099. 28. Ζ 1. 1039) 27. ΜΠ 9. Ἰθ0δ60ὺ ὅ. Αη. ροϑβί. 1 31. 
11. 77α ὅ. 18. 79. 7. Ἡσγαοτ Καί. Πλατϑί. 11. Ρ. 176 544.) 
118. ΟΡὰ5. οὐδ ῬΓΙΠΟΙΡ115, ἀπὰθ ἀ6 1115. πηίνουβα ρυδϑάϊοθη- 
αν, αὖ ρΡΟΒδιῦ ΟἸΠΏΪΠΟ ϑβοϊθηία οἵ οΟρ 0. Θχβιβίθγθ; ΘΓΘῸ 

18, φιδθ Ροβαίμηιβ, ᾿μαἀϊν ἃ ΠΟ δγαπΐ ργΙΠοὶρίἃ. 

{. 
ΥΡῚ 

Ῥνΐηια ρμἠϊϊοδορἠϊα υογδαίΐιω" ἔπ σορ᾽ ποδοθη ἰδ σαιιδὶ5 ΘΉ- 

[ϊ8. φιιαίθητι5 Θδΐ 618. 

Ῥυηδιη ΡΠ] ΟΒΟΡ 8 ΠῚ 5:50 6 ΒΔΡΙ ΘΠ 8 Ππ| ΨΘΓΒΑΙῚ ἴῃ ΘΟΟΠΟ- 

ΒΟΘΠ (15. Β.ΠΠΊΠ}15. ΓΘΙΠῚ Οδιι515. οὐ ΡΤ ΠΟΙΡΙ18, βαριὰ βθοαίιβ γὰ]- 

ΘΆΓΟΒ. 46. δὰ Ορί 0 Π658 Θχρ οί, 4 1. 2. Ια θᾶπ ἀοη10- 
ἤθη ΡΓῸ ἰππάδιποηίο ρΟπθη8 (ἐπεὶ δὲ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς 
ἀχροτάτας αἰτίας ζητοῦμεν « 26), πη 46 ῥυίπηδιη ΡΠ] ΟΒορΐδπι 
ἰῃν Θβι Θ᾽ Γ6. Οδιιδ88. ΘΓ 15, ααδίθηϊβ οϑύ 6η8, ἢδο οο] οὶ τὰ- 

τἰ0η6. ϑδιηραίαθ αἰβορ!ηδ 6, νϑ] Ὁ! τηδί ἢ ϑιπδέϊοαθ Ρῃγϑίοδθ 
4|186, φασι 51 ῃ 985. 5101 ΟἸΓΟΠΙΠΒΟΥ ΠΥ ΘΠ15 Ῥᾶγίθβ, ἴῃ 48|- 

θὲ νϑγβϑηΐαν ᾿ην θϑε οΠ415, οἵ. 11. 1025) 8, ἀϊνουβδιι ἃ 

Π18 οροτίεξ 6556. βοι θη 81), 4186 65 Ρ501), απδίθηιϊιβ. δϑί 

68, οοΟῃΐθιηρ]θίισ. Αἰααϊ! ρῥτῖπα Ρ ἈΠ ΟΒΟρ μα ᾿Υ]μὰ8. ᾿Π4α]- 
Ὁ Οδιιδᾶβ Οἵ Β.ΠΠηἃ ΡΙΠΟΙΡΙ8. ΕὙΡῸ ΘᾺ ΠῚ ΨΟΙΒΩΡῚ Οροτίοί 

ἴῃ ΦΟΘΠΟΒΟΘΠ 158. οδιιδῖ8. 0 ΔοοΙ θη 5. οὐ πβρίδπι --- 118. ΘΠΪ πη 

ΔΙΓΟΡ 68. δβϑθηΐ οἵ ΒΡ ΟΓο8. σαι ἰρβ1ι5 τοὶ, οαἱ 111 δοοὶ- 

ἀθηξα ἰῃδογοηΐ --- βοά πδίπγαθ. οὐϊιβάαμῃ (φύσεώς τινος) 

᾿ν.. 6. Βα 5} ΠΠΠ8 6. ΡῸῚ 86, βῖνθ δηΐ8, φιδύθηιϊβ θϑύ θη58. Ηαϊὰβ 

Ἰσῖία τ οαιδ8 6. Ρ ΟΡ η46. ΠΟΡΪ5. βαπί ᾿πν βίη 486, ἃς νϑίριεβ 
ΡΒ ΒιΟΙ ΟϑῚ ᾿ρϑῖι85. Θη 15. σαδοβινθυπηΐῦ δ] θη ηΐδ. 

ϑϑοιιζιιθ. 511Π| ἴῃ ΘΧΡ]Ιοα μὰ γι! οἰ παίϊομθ να]οδίδμι [6- 

οὔ οηθιη 428 χαϑ'᾽ αὑτήν. ΑἸοχαπ ον, βῖνο χαϑ'᾽ αὑτάς 5ῖν6 
χαϑ' αὑτό ἴῃ ἰοχίι Βαρυ (εἴ. 194, 26. 195, 9. 16. 23. 1960, 
0. 7), ἴδθο νοῦθα δὰ ἀοίουιηϊ πδηάδτη πού ποι οαιιβδὸ τοίου, 
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ΠΟῸΠ δά οἰΓοι ΒΟ] ἢ ἤδη) ΘδΏ] ΤΟΙ, ΟΠ 5 ΘΠΌΔΟΓΔΗ ΙΓ Οδι- 
886; ΟΠΕΌΠῚ Β.Πη1η8ἃ ἴῃν ΘϑΕ!σ Θηζι ΤΙ ΠΟΙρΙα, 688 4αδοιῖ σδιι- 

8858, 4πᾶθ ΡῸΓ 56 5ἰηΐ σδιβᾶδ Π6Ὸ Ρ6Γ δοοίάθπβ. ᾿ς ργοΐδθοίο 

Ρυϊηοίρία 18, 1ῃς ααϊθὰβ ΘΟΘ ΠΟΒΟΘΠ 415 ρτίπιὰ ΡἢΠ]ΠΟΒΟΡ Ια νοῦ- 
δία, ΟΔΠ885 ΡῸΓ 86 6556 Οροτίοί; 564 παοηΐδπ) ΠΟΤῚ ροίαϑί 

αὖ συ οδβὰ ΡΟΥ 856 5ἰξ, Π60 ἔδῃ1:6}) ΡγΟρίογ θᾶ ΓΟ] ΡῈ 86 δχ- 

βἰβίθητ5. οαιβα --- ψ ας! διὰ ΡῸΓ 56 810] σο] τ 5 οἵ δ]1ὰ δἰ ι8- 

τπ0 αἱ ---, αὖ 14 ροββεῦ φο] Πσογα, 400 ἐδ ηάΠ πᾶ 6 6. ΔΓΘΊΙ 6 Π- 
ἰαῖϊο, ἄορεραΐς ρῥγοίοοίο Αὐὶβίοίθ!οβ ἀἴσογο 88 σδιιδὰβ 6586 
αἰτίας φύσεώς τινος καϑ᾽ αὑτήν, ποῃ χαϑ᾽ αὑτάς. 864 4υἃ 

ταί η6 ποὺ ἰΙθ00 νυ]ραίαπι ἀοἴομϊ, εχ δ θπὶ ρ88}}0 1ηΐτγὰ 

40 δὰ τϑοθάδπάσπι δυθίγον, ἀνάγχη χαὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ ὃν- 
τος εἶναι μὴ χατὰ συμβεβηκός, ἀλλ᾽ ἣ ὄντα. Νεξᾳαθδ. δπΐιῃ 
14 οιίαγ αὖ οἰομμθηΐα, 486 ΡῈΓ 86 δἰ θῃηθηΐα 51ηΐ, αδογδῃ- 
ἐὰν (οὐ πο 1ά φυϊάθῃι εἰξαϊΠοῦεροῦ ΡΒΠΟβορίναβ γΟΓθ 5 ἡ ῃ ὄντα, 

564 8115 Ἰογπια δ, ῊΡ ἧ στοιχεῖα, ἡ τοιαῦτα, ἦ αὐτά, 

χαϑ' αὑτά), 564 αὐ δμηξῖ5, φαδίθηιιβ. οϑέ θη8, 4 δου πίαν 616- 

πιοηΐα. [Π(δηπ16 βου θοπάπιη βαβρίοογ, ἡ ὄν, χαδα οοηϊθοία- 

τᾺπὶ ἰΘο θη 115 ργοαύαιη ἱγὶ ΞΡΟΓΟ 8ὶ οοη α] ουπΐ 421: τὸ ὃν 
ἧ ὄν, «24: τοῦ ὄντος ἧ ὄν, αὩ7: φύσεώς τινος χαϑ' αὑτήν, 

α31: τοῦ ὄντος ἧ ὃν. Ἦος δαΐοιη ἀϊεῖϊς Αὐ]βίοίθ!θβ: 51 1ο]- 

{1 ΡΠ ΥΞΙΟΙΟΘῚ σνοίρυθβ, ἀπππ οἰ θιηθηΐα ΓΟυ ΘαδΔΟΓογθηΐ, 
ΤῈ ψϑιὰ 85, ἴῃ 4αῖθιι5. ΠΟ. ΨΘΙΒΆΠΙΠΙ, ΒΌΠΠΤΠΏΔΒ. ἃ ΡΓΙΠΟΙΡ 65 

οϑαβα5. δ ΘΙ ΘΡσηΐ (ΠΠΗΪ ΤΠ Ρ ἢ γβϑίοα αἰβοῖρ! πὰ ἔπτη πη]- 

γΘΙβ86. ἃ0 ὈΥΪπ86. οὐϊδηῃ ΡΠ] ΟΒΟρ ἶαθ αἀἸθἸ δἔθι 5101 νἱηα!- 
οαδαί, 3. 1005. 32}: φδέϊαιη 1{|ὰ δ᾽ δπηθηΐα ΠΟ ἘΠ᾿ Οἰπ8- 

ἀδη} ΤΘΓΠΠΙ ΘΘΠΘΙΙΒ, ψ ] ας. 56Π51}0}}Πππ|, 564 Θη[158, ααδέθητ5 

δδύ βῆβ, οροτγίος δ᾽ οῃιθηΐία [π|556. Ῥονίηἀθ οἔϊδηι ΠΟ 15. ῥτο- 

ἰδοίο ρυπηδθ ᾿ρβϑία8 Θῃ15. βαη0 4υΔΟΡ Π΄86. οδιι586. --- Ηδο 
ΘΧροδίοη6. ΒΟ] αἴαβ ΔΡ ΓΟ ΘΟ νυ οὶ ἀ6 ἢ. 1, ἀπθιξαίο- 

65 οἵ σοῃϊθοίαῃΓ88. 

1003. 21] τῶν ἐν μέρει λεγομένων, εἴ. “41 8. 989 19: 
τῶν ἐν μέρει τι λεγομένων εἰδῶν. Γ᾽ 8. Ἰθῦ0δα 29: τῶν χατὰ 
μέρος ἐπισχοπούντων. {ἰτᾶαιο Γοσιηαϊα ἐν μέρει ν 6} χατὰ 
μέρος γαγεϊοα! τα νοὶ ΒΙΠΘΌ ΑΓ ΒΘ ΠΠἸοδί, ΟΡΡΟβιδαμη τπιηΐν ου- 

58}1, τῷ χαϑόλου, εἴ. ΓῚ. 1008 24. 8. 1θ08.« 32. --- γγαιίΖ 

Οτρ. 1. Ρ. 575. 

1008. 25 τὸ συμβεβηκός, 1. 6. τὸ ὑπάρχον χαϑ' αὑτό, 
«22. 1. 1025) 12, εἴ. δὰ 4 80. 102ὅα« 80. 



Γ 2. 1003}. 173 

ΠΑΡ. ἽΠ. 

Ἐπι8 ἴἱοθέ πε ζανίαηι αἰϊςσαΐι". χιῖπὶ ααἰ τἰπιίηὶ ΟἩϊη6 

Ῥγϊησῖρίνοιν το ον αἴτιν". εὐτεὶ 65. δεϊθηίαθ διιθἑδοίιηι, α 3. ---ὐ 1, 

φιιαθ μυϊηνην ας ρτ'αθοΐριιο ρΡονἔοί αα σιὑδίαπίζαηι, εἴ χιαθ 

ρῬοΐ δδἱηνιηι ΘΉη.5 δἰί. σοβσ: ποδοοπάαηι, }10---19. Ζὐδιιδάίοηι δοῖθη- 

ἔϊαθ οϑὲ δοβηοϑο6)6 διηζὶδ δροοὶοδ. Ὁ19 ---22. 7α ακιΐοπι ἴπ- 

ἔθ Θη8 δὲ επιὴν ἱηίον οοαϊξ πϑοθαοϑίϊιαο. εἰ, χιιαθ βιπΐ αἷΐ6- 
γὲτιδ. ϑαδάίθηι αἰΐονῖι5 οἰΐαηι δἷηί δρθοῖθϑς ψίαθ ομεπθ5 διιὖ- 

ἑθοίαο διιπΐ ρἰιοδορίιϊαο, "22 ---1004« 9. δὲ φιιοπΐαηι δοτι- 
ἐγαγῖα ϑαάίζοην σοηί θη" σοσπϊίοτιο. αππϊέαίε απΐδην ορρο- 

πἴΐιι" ἡνεξιαο. φιιαθεοιαιχιιθ ἀκ επϊαΐθην οὐ τινι ἴη θηι 

ρερίἱπομέ υοἱ ἐϊδ αοεϊαἀμεί, οα ονπῖα μι ἰοδορἠϊὲ 68ὲ ἱποοείὶ- 

δανθ. οἱ ἑΐα φιῖΐάδηι, ἱἴ ἃ βιιῦδίαπίϊα εορσποβεοπάα ρ»ογεὶ- 

δοαΐιν, α9.---ὐ}17. Ἴ᾽}απι ἰαίο ραίογο ρἠιϊοδορίνμαθ απιϑϊξειιι 

εοπποϑοῖξιν" οἴζαηι σοτηραν αἴθ αὐδτι5 αἱαίοείϊεα οἱ βορδι- 

δίίεα, 017 ---20. Οοπίνλανὶα ψιιηι τϑυσσθηίμν" οἠιπΐα αεἰ τἰνὲ- 

ἐαΐοηι δὲ ηνιἐ ἐπα τθηι. ρυἱποὶρία του, φαθ σομίνρατὶα αὖ 

οητδιι5 ροτειιτίι" ρὲιἐἰοδορίι5. οαάφηι ἀοοείγπα οοπίποῦὶ αρ- 

ρῬαγνοΐί, 27 ---ἰθθῦα 13. --- ζυἐιι5. ἐσίίια" δδί βοϊθηΐαθ 6η.8 

εἰν 6:56, φιιαΐοπιι5 Θϑΐ, οἱ φιὶαχιϊὶα δὲ ἰαπιχιαηι θη αδοὶ- 

αἱ εοπέοηιρίανὶ, «19 ---18. 

1003α 33 τὸ δὲ ὃν --- 015 λέγεται καϑ' ἕν. Τὸ ὃν 
μ] ΠΕ Γγ απ ἀἰο] βδορίββηθ Αὐὶβέοίθ 65. τποῃοΐ, εἴ. 4 7. «ΑἹ 9. 
992) 19. Δδ' 4 1028« ὅ. Ζ1. 1028α 10. Καὶ 8. 1060) 32. 8. 
1064) 15. Δ' 2. 1089. 7. 4]. τ δαΐθπη 658 πηΐϊνθυβαὶθ 
ΠῸΠ Ροββὶῦ ῬΓῸ ϑθῃηθσθ ἢΠΆΠ6ῚῚ δηξίαμη δἰ πο α!οσμη, οἰ, 5 8. 
998 22, οἰϊεοῖίαν. αὖ Θηεϊα πθὸ συνώνυμα 5᾽ηῦ πθὸ χαϑ'᾽ ὃν 

λεγόμενα, 5᾽φαϊ θαι. ΠΟΙΙΠ αἰταιη 16. ΘΘΠΟΙΪ5. ΒΘ Πού πηϊ- 
ἰαΐθιη οἵ οι] ΟΠ 6, οἷ. δὰ “4! 6. 9857) 9,10. ΝδῪο ἰδηθῃ 

σε ἱπάθ οο]]θ σου ααϊβρίδμι ϑηΐία βἰ πη ρ] 1 οἰζον 6586. ὁμώ- 
γυμα, ἰάδοσαθ. ΠΟ ΡΌ886 πηϊΐαΐίο βοϊθηΐίδθ δἰ Ιου] 8. οΟὨΐΙ- 

ΠΟΥΙ, 564. ΟὈεϊποηέ ρούϊι5. μία τηθα τα. αασπάδηι ᾿Θοια 1ἴη- 
[6 συνώνυμα οἱ ὁμώνυμα, ἀασπη δἀ Ιάἀθπὶ το θγαπίαν. Ομ ηΪα 
οὐ οὐπηΐα ἃ) δοάθιη ρϑηάοδηΐ, Ὠἰ μη Γι ἃ Βα δέ ἃ. ΒΘ γί- 

ῃδηΐ Ἰοίταν δηΐία δά τὰ πρὸς ἕν καὶ ἀφ᾽ ἑνὸς λεγόμενα, οἴ. 
Ζ 4. 1030) 3, χαδθ. ψασμ ἃρρᾶγοαῦ φθηθυβ πῃ τα τηδ 15. 6556 

αἰΠπηΐα ἀπδπὶ ἀν υβι (861 τηθγὰθ Ποιμοηνιηίαα (χαὶ γὰρ ταῦτα 

τρόπον τινὰ λέγεται καϑ' ἕν α14, εἴ. Καὶ 4. 1061 11: ἐπεὶ 
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δὲ τό τε ὃν ἅπαν χαϑ'᾽ ἕν τι χαὶ χοινὸν λέγεται πολλα- 
χῶς λεγόμενον), εὖ ΡΟΓ 86 σΟΠΒΘΠἐΔΠΘΙΙΠ δϑέ ΘΔ α6Π1] ΟἸΠΠΠΟ 

6Π5 ἸΠνΘΒΕΡ ΑΓ οὐ ΘΟ ῃΟΒΟΙ βοϊθηίία, οἵ Ἔχ ΠῚ Ρ] 18. πη] οηδ 
ΠΥ 116. ΔΓΕ σΟΙΠΡΓΟαίαγ. ΕΓΟῸ ΘΠ Γ ΠῚ ΟἸΠΠΠΠΠΠ τΠΠὰ 
δίψα. δά θπὶ δϑβί βο θη ἃ. ---- [πη αἰ ΒΕ Ποῖ 6 ἢ 415. ψοΓὈ 15 Αὐὶβίο- 
[6115 ρα! !} πὶ ἃ Ττοοθηβίοηθ ΒΟΚΚοιδπα τοοθβϑὶ ΒΘΚΚοΓιβ 
δ] ροβὲ αὐτῆς εἰ 4 ροβέ ἰατρικῆς οἱ ὅ ροβί τούτοις ραποία 
τηδχίπια ΡΟϑβιϊ; 564 ῬΓΟΡΑΌΙ]Π 5. νἹἀθέασ, ααπη ροβῦ νν. οὐχ 
ὁμωνύμως δἀάδίαν, ρῥαγέϊοαϊα δάνογβαίίνα ἀλλ᾽, ΠῸΠ 50] 11 
4]1ὰ αυδοάδμι ΘΧΘΙΏρΡ]α ΘΠυμηογασί τῶν πρὸς ἕν λεγομένων, 
564 δὰ δὰ ᾿Ιρ88Π}] δη( 5. ΠΟΙΟΠ ΘΠ ΤΟίογνι, 14 ααοα ἴδοι! 8ἃ5- 

ΒΘΠ]ΌΪΠΙΠΓ 68, 4αδπι 1Πϑβ{{{π|, ΙΕ ΠΟ ΟΠ 6. ΓΟ ΠρΊτ5. διέθη 6χ- 

6 η41 ΘΠ οἰ αἔτΠ| ἈΡΓΟῚ ΘΗ 15 ΘΧΘΙ ΡΠ συ 1Π|8{15, 14 ᾳαϊάριῃ 

αἰ {55 πηστη οϑὲ Αὐἰβέοίθ. (Ἐοάθμ θχϑιηρ]ο τοῦ ὑγεεινοῦ 
δα ΠΠ]υξίταπάα τὰ πλεοναχῶς λεγόμενα υαἰίαν Τορ. 1 1ὅ. 106 

834.) Ἰ)εϊμά46 9 ροβύ οὐσίας σοτημηᾶ, 4ποα ἴῃ ΟΠ θιι5. δϑέ 
10 Ὁ 15. δα "15, οὐ! ἐοπάπιτη ᾿ῃ ἀἸοανὶ, 410 πη8 915 ΔρΡρδγογοί, σοῦθὰ 

τῶν πρὸς τὴν οὐσίαν λεγομένων ροτίη4θ. Ξιαβρθηβᾶ 6556 ἃ 

νυ. φϑοραὶ ἢ στερήσεις --- γεννητιχά ἃ. σοηϊίναμ οὐσίας. 
ΘΙΡΉΠΠοας. δαΐθμι ΠΪ5 σϑγθῖβ, δ6 τὰ μὲν γὰρ ὅτι οὐσίαι --- 
10 οὐσίας, δδάοπὶ ἴεγθ, πᾶ 4|101 ἀθοθη σαί ΡΌΓΙ ΤΠ 56- 
ΠΟΙΙΡαι5 σοιηρ  θοἰατ, οἵ. ΑἸοχ. Ρ. 198, 1 544., π6Ὸ ἔδιπθῃ 118- 
ἄδιη αὐιέατ ΠΟΙμΪ 115 ν 6] δοάθιη θὰ οὐ άΐηθ θηυμποταΐ, 48πὸ- 

ῃΐδιη 14 ῬΡοΟὐββίπηιιη. ἢϊο οὶ, αὖ φαοιηο 0. δα 5 δ δ ΕἸ γη 

ΟἸηηἶᾶ τ ἰθγδηΐζι ΔρραΓθδί. 
1003) 16 πανταχοῦ δὲ --- 22 τῶν εἰδῶν. ΟΛἸιοΠΊΔ 1 

1Ιᾷ ᾳαοά πιᾶχίμηθ δϑέ, [ἀθπηι τηδχὶ Πη6 δϑύ 50 10 116, οἵ. α 1. 993) 

850, 51 χὰ βοϊθητα ρΙαγα ἴῃ 86. σοπίϊηθί, οχ 4010 65. ὈΠΌ]η 
ΡΓΪποΙροια ΟὈ ἰποὲ Ἰθοαπὶ οἵ το] απὰ ἃ 586. Βαθϑῖ βιιβρθηβδ, ἴῃ 
ΒοΟΟ ΡῬυΐπηΟ σΟΡΠΟΒΟΘΠ40. ΡΘΟΙΠΙΑΙ 5. οἶτι8 ΒΟ θη 86 νὶβ (χυ- 
ρίως 16) σογηϊίαν. [(ὰ ΡΒ] ΟΒΟρΡΒΐα, ἀπππὶ δα] οἸηπϊᾶ ΡΘΡΕΪ- 

πθδὲ δηξία, δὰ οορποβοθηάδιῃ βαθβίαπείαμη, ἃ 4π8πι ΤΠ 18 
γΓοθγαηΐαν, ΡΟ ϊββϑίμηι) βρθοίαί. Ῥογεπϑύ διιΐθηη ΠῚ ΘΓΒΌΠῚ 

ΘΘΠΠ5 ΡΒΠΟΒορ ΐαθ Δ ππίν  υβαη. ΘΘΠτ5. Θηΐίτπ|, 5] σα 1 ΔΠ0] 
δἰϊαπ) 14θιη ϑθηϊ5 ν 6] βθηβῖ0}}6. νοὶ 5 1} 6. οἰ ἄθιη ποῦ να] 

Β6Π515 ψ6] βοϊθηζίδθ Βα οἰ τα; 5 σα] 86. Δαθ) ΞΡ ΘΟἾΘ5. ΘΠ Ε5 

(τὰ δὲ εἴδη υ22, ὉἹ᾽ ααἰάθιη. ραγε σα αι δα νογβϑαίϊνδιῃ δέ αὖ 

ΔΡΕΟΓΟΏ. ὁχ ΑἰἸοχαπήγο σγϑοθρὶ ΡτῸ νυ]ραίὰ ραγίϊοα!α οορα- 
Ἰαξϊνα τε) 5] ΡῈ 15. ΞΡ οί ιι5 βῖνο ἀοοίν 15. ΡΠ ΟΞΟρΡ δ 6 Θοη- 
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εἰποπέαν, τῶν εἰδῶν. --- Οποά ἀϊεῖ! εἴδη τοῦ ὄντος ὑ21, «αίΐ- 
θὲι5 νϑυθὶβ ἐδοϊίθ βαμηϊ 6556. δέϊδμη ππὰϊῃ γένος τοῦ ὦντος, 

σιοα ποῖ 6586. 1101 ἀδιποπβίγανϊ, οἵ. δά δ᾽ 9. 998) 22, οο- 

ΠοΙΐβ ΠπΟμΙ6 ἢ [αΐϊτι5. ὀχίθηαϊε δά τὰ πρὸς ἕν λεγόμενα, πίμη!- 
τι. ἃ πποάαπιηοάο οἰΐδμη 6886. χαϑ' ἕν λεγόμενα βαρτᾶ 
ἴδηι αἰχιί, εἴ. δὰ 14. 

1003 22 εἰ δὴ τὸ ὃν ---10044]1 ἀντικειμένων. ἴᾶπῃ 
«ἀπ βἰμοα 6 ΘηΕ15. Ρᾶγίοβ δἰ ῃρ 85. σΟπδε πη ΡΒ] ΟΒΟΡ δ 6 
αἰβοιρ! πὰ5, ααοιηοάο Ρατγίοπάἃ 510 ΠΟίΙ0 δηΐ8 δ απ βἰηΐ 
ποίϊομοβ δά δᾶπι τοίογοπάδο, δά ιία ποίΐοπο τοῦ ἑνός ἰη- 

νοβεθαί, φαδιι: αα! ἄθηι ργορίογοα Δα] 6 ΥἹ] [Ιοού, ααΐα θὰ 1η- 

(ογο θέ πίον τὸ ὃν οὐ τὸ ἕν πϑορβϑίίπαο, αὖ, χοῦ βιιηῦ 5ρΡ6- 

εἶδ5. δἰτογίιιβ, ἰού οὶ οἴίαπι τ ρου αν ἃ] ΓΟυἴπι5. 6586, οἵ. ΤΟρ. 
ΙΝ 1. 121} 7. 6. 127α 27. απο ποορβϑιἐπαϊπθηι τοῦ ὄντος 

οὐ τοῦ ἑνός γῬυϊηι ααϊάθαι ἰδιηαιᾶπι 8] }Π1Π 6 ̓ᾶτη 58 (15. ΠῸ- 
ἰδιη αἰζογέ (εἰ δ ὃ 22), δὸ τ] θη 6856 5: Π]οαΐ, πὖ΄ ΠΟ Θἃ- 

ἄδπὶ δἰδ αὐ] αβαιθ. ποίϊο, 564 τ΄ ᾿ηνίοθπ 56. ΒΘΟ ΘΔ ΕΙ οἵ 
σοιμηϊοηί, τῷ ἀχολουϑεῖν ἀλλήλοις 023 (οἷ. 46 νος. 
ἀκολουϑεῖν δὰ 44 1. 981. 27), αά] θη ΠΟΙ ΟΠτμ ἸΠΐοΥ 586 Ττἃ- 

(ἰ[οπθ ἰηΐοι ἀρχή οἱ αἴτιον ΟὈ ΠΟΓΘ. 4110} βἰοηϊποαί, 4 1. 
1013 16. Τ)εἰηἀ6. δυΐοπι ἴῃ ρᾶγθη ἢ οὶ, διαφέρει --- 83 ὅπερ 

ὃν τι, δά ἰαῃίδμη ᾿ΟΠρ αἰ πθαὶ ργοάιοία, τ ἰρβῖα8. ΘΠ ΠΟΙ ΑΕ 
ΘΟὨΟΥΙΠΔΙΙΟΠ ΘΠ ἸΠΓΟΥΓ Πρ ᾶΐ, οἵ, 4ὰ8 6 ἴῃ ΔΡΟΔΟΒῚ ΘΗ ΠΟΙδΓΙ 
ΘΟΠ ΙοοΠ8}15. ἀϊσθη ἃ ογαμΐ, ἃ ρᾶυίοϊα ὥστε οτάϊδηίαν ὑ 39, 

ΠΪᾺ1] αἸΠΠΓ6γτὸ αἷΐ δὰ ργοροβίδαμη μ0 6 Ιοοὺ ἢ 6 πὶ 81] θᾶ Πα 6πὶ 

ΟΘΠΒΈ ΘΓ 5. Ὁ αΒη] 6. οὐ πιηϊίαί!5 οὐ βββϑθηΐίδθ 6586. ΠΟίϊΟ- 

ποηὶ (ἄν ὁμοίως ὑπολάβωμεν ὃ25}, οὖ οὰγ ἰΐα ᾿Ιοθας βία- 
ἔπ γ6 ἈΓΡῸΠΊ ΘΠ 15. ΘΟΙΏΡΓΟδί. ΝΙΒΙ οηΐα αἸΠΓγὲ αἰταπι δὰ 
ὄνϑρωπος προυίγαπὶ πθο τοῦ ὄντος ποὸ τοῦ ἑνός ποίί ΟΠ 6 πὶ 
ΔαΙΘΟΟΥμη8, 8η Ιου. πΐταπῃ (ταὐτὸ γὰρ εἷς ἄνϑρωπος 
χαὶ ὧν ἄνϑρωπος καὶ ἄνϑρωπος 26), εὖ 51 ΒΒ ἄτπιᾶ5. σθη- 
ἤπ65. ᾿πίρι 56 ΠΟίΙΟΠ65 πηϊζδί15. οὐ θββϑηίδθ σοηϊποίαβ. ΡΓγδ6- 

ἀἸοαν ουῖβ 46 ποιηΐπα (ἐπαναδιπλούμενον, εἴ. ὟΝ αἷύξ δά ΑΠη. 

ΡΥ. 1 98. 4θα 11}, ΠΙΠ}] 519. ΠἸΟαΥ ΘΓῚ5. ΔΙ᾿], δὶ απο 81} 

ἰέοτα αὐγὰ π᾿ Ργδθαϊοαίο ροβίία βἰση Πσαΐαμη οϑί, οὐχ ἕτερόν 

τι δηλοῖ --- τὸ εἷς ἐστὶν ἄνϑρωπος χαὶ ἔστιν ἄνϑροωπος 27. 

(φάμα δᾶπὶ Ἰδού οηθιη, {δι Βταηά. εὐ ΒΚΚ. ὀχβηθαοσαηΐ, 

4αδηηατ8 1 δὰ βου ρίμγα, 48 ΑἸοχ. Ρ. 204, 10 ἴῃ ἐδχία δμὰ- 

ΠΡ οὐ δρέε δχρ]ϊοαί: τὸ εἷς ἐστὶν ἄνϑρωπος καὶ ἔστιν ἄν- 
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ϑρωπος ἄνϑρωπος, Βαϊναί οὰν ργδοίογοπάα ν᾽ ἀθδίαν, ΕΦ ψφιοᾶ 
ἴῃ οοὐϊοίθιι5. Ρ] ατί μῖ5. Θχιθοίαγ: ἔστιν ὁ ἄνϑρωπος, χαὶ ἄν- 
ϑῴρωπος, χαὶ εἷς ἄνϑρωπος ἴοτίαθ86. δχ 511}1}} οΟὔέαμη οβύ βογὶ- 

Ρίατα σϑημπίηδ: ἔστιν ὁ ἄνϑρωπος ἀἄνϑρωπος χαὶ εἷς ἐστὶν 
ἄνϑρωπος.) --- Ῥτοχίιηδ νευρὰ, δῆλον δ᾽ ὅτι οὐ χωρίζεται --- 
τοῦ ἑνός ν29, 30, φυϊὰ 5 σῃϊ Πσοηξ αἀἰνίμαγὶ πο 0 ]ἰοεΐ οχ 115 

4αδο δηΐθοοάπηΐ οἵ β θδθααηΐαν, ἰρβᾶ Θηΐμ] ΡΘΓ 86 δάπιο- 

ἄσπη Οὔβοσγα βαηΐ ἀἰοία. ΨΙθίαγ δαέθην ἤοο ἀἴσογο: ΠΘα 6 
ἴῃ ΘΘΠΘΡΔΕΙΟη6 ΠΘΩ6 ἴῃ ΘΟΓΓΙΡΙ ΟΠ 5θἰ πηρ ταν Ἔββοηξδο π0- 

{0 ἃ πηϊίαίο, δ 5: π}} 6 πη 118 ΠΟΙ ΠΟῚ 56 ΠΟ τα Γ ἃ 

Θββϑηία. Τα] ΑὙϊβίοίθ οὴ συ ]ἶββα ἀἴσθγθ, ἱπΠ46 ργδθοῖριια 

ΔΡρΡᾶγοί, ψφαοά φρυοχίμηϊβ σ θυ δ ΘΟΠΟΙαάΈ, δάά!ία δἰ θα οχ 

Β15. ΠΟΙ 115. Π1}1] πουνὶ δοσθάογο. --- Αἰπηϊξδέθιη ΠΟ ΤΟ Παη 

τοῦ ὄντος εἰ τοῦ ἑνός ἀεοῖηά46 σοπῆτνπιαί, 32 ἔτι δ᾽ ἡ -- 38 

ὄν τι, 4 Ια δα ἀγοιμηθπίδε ποθι βαθβίδηξίια. [)6 βίηρα- 
Ἰαταμη. ΤΟΥ 5 θβίδηςα ργαθαϊοδίι εἰ τὸ ἕν εξ τὸ ὄν, εἶ 
αἰγαηααθ. Πα] θη ᾿ΐα, αὖ ΠΟ Ρ6Γ δεοίάθηβ, 564 βιιδρία πᾶ- 
ἴχγα βαθβίαπειδς ἐγ δ αδίαν. ΟΠ] ΪΒ. ν]8. ΓΟ ΘΠ Δ ΠΕ ᾿πϑϑβύ 1ἢ 

ψ ΓΌ]5. 5101 ἰηνίσθμι τθβρομάθηξθιιβ οὐ χατὰ συμβεβηκός οἱ 

ὅπερ. ἘϊαΠΐμ 51 ΡῈ δοοίάθηβ ἀπᾶθ ποίΐοηθβ 46 ϑαάθῃν ριᾶθ- 
ἀϊοδηίαγ,, Π181] ἱπάθ οοπο τ] ρμοΐίοβέ ἀθ 1ΠΠαῦυτη ΠΟΙ ΟΠ τη 

σΟΠΒδουθηΐα; ν] αι] 5ἱ 46 Πουηΐηθ ργδραϊοδίμν λευχόν δὲ μου- 
σιχόν, ΠΟ φοίεβύ ἱπ46 οἰϊοὶ αὐ τὸ μουσικόν Ἰάδιη 518 ἃς τὸ 
λευχόν νε] νἷςβ νεῦβᾶ; δὲ τϑοΐθ ᾿ΐα οοποϊ παϊίαν, 5] ργαθα δία 

46 αἰϊψιὰ τὸ ποὴ 4ιοα οἱ δοοϊἀαΐ, 5βεά ᾳιοά ἴῃ δἰβ Βα βίδῃ- 
(ἰἴὰ Ἰηδ, Εὖ Βοος ᾳυΐάδιη 5ἰϑη Ποδέα ΡΘΓ ῬΓΟΠΟΙΠΊΘη ὅπερ, 

Οαἶὰ5. πϑπὶ Ατ᾿βέοξο οι τϑοΐθ οχρ]οαί ΑΙοχᾶπάδν δά ΤΟρ. 
Π|1. 2734 14: τὸ «ὅπερ» αὐτῷ τοῦ χυρίως ἐστὶ δηλωτικόν, 
καὶ ᾧ ἂν προστεϑῆ τὸ ὅπερ τὸ χυρίως ἐχεῖνο εἶναι σημαίνει, 
οἷον ὅπερ ἄνϑρωπος ὁ χυρίως ἄνϑρωπος κτλ. Ἐχοϊπαῖε Ἰρὶ- 
(0 ῬΓΟΠοιηθη ὅπερ παδθοιηααθ γοὶ δοοϊπηΐ, ᾿ηο] 1} πηΪ6 6 
οἃ 4πᾶ6 ἴῃ 5ιιβίδηξια, ἐν τῷ τί ἐστιν οἶιι5, ἰηβαηΐ. (Υ ἷΖ 

δα Οτρ. Ῥ. 467 χαρά βου] «Ῥγοποιηηθ ὅπερ υἱἱέατν Αὐϊβίο- 
(6165, πιὸ βρη Πού δ] διη ΓΘ πὶ ἰξὰ ΠΟΙ ΠΟἴδ μη 6556. Ομ ἃΪ- 

(ΘΓ 5 τοὶ παίαγα, τξ Θὰμη σΟΠΙρΡ] Θοἰδίαγ βίου ϑθητι5. ΒΡ ΘΟΙ6}» 

Ὠἶπηΐβ Δηρτιβ[15 ΠΠΙ 5. Παἰπ5. ΡΓΟΠΟΙΠΪΠΪΒ. τιδῖιηι ΕἰΓΟΌΠΒΟΡΙ ΒΙΕ. 

ογαμ ααϊάθη) δϑί, βᾶθρθ Ὀβαγρασὶ ἃ Αὐϊβίοίθ! α Γουτηα δι 

ὅπερ τόδε, αἱ 5] 5] ΠΟδίμν ΠΟΐΟ πηϊν Θ ΒΟΥ 486 118π| 60ῃ- 
(ἰῃδαῦ αὐ Θ'θηϊι5 βρθοΐθπι, οἵ ᾳαδϑὶ ΡΓῸ ΒΥἂΠΟΠΥΠΙΪΒ ΠΑΡ ΘΙ 
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ὅπερ οἱ γένος, ν. Τορ. ΙΥ̓ 1. 120ὺ 28. 2. 122) 20. 128) 2 
60}]. 81. 4. 124 8 ς0}}. 810. 20 ς0]}]. 18. ἃ]. Αἱ Βαᾶο ρο- 
Εἰββί ππμὶ νἱ Ῥγοποιηΐηθ ὅπερ αὐϊέιιγ, φαΐα τὸ γένος βούλεται 
τὸ τί ἐστι σημαίνειν χαὶ πρῶτον ὑποτίϑεται τῶν ἐν τῷ 
ὁρισμῷ λεγομένων, Τορ. ὟἹΙ ὅ. 142) 27. Νόοη [πο] αβδπι διι- 
ἔοι ᾿ἷ8 Πηϊθιι5. ἐθημουὶ ῬγΟΠΟμΉΪηἾβ ὅπερ 5 ΠοδΕ ΟΠ θη), 564 

ΟμηἶπῸ 60 ἀεποίανὶ ἰ4 ἰρβιπι ααοά Τ65 δϑί, τὸ τί ἐστι νεὶ] 
τὴν οὐσίαν τοῦ πράγματος, (ΟἸ]Πρὰ5 ὁχ Τορ. ΥἹ 4. 141α 
80, 857. ὅόρῇ. 6]. 22. 179α 4, 6. ῬΗγ5.1 3. 18θα 82. 4].) [{ἀ- 
416 δδάοθπι βρη! Ποαίοη 6 μοο ΙοοῸ ροβίία βαηΐ οὐ χατὰ συμ- 
βεβηχός οἱ ὅπερ, οἱ πος ἀϊοὶξ Ατιβίοίθ 65: οαϊαβ 6 ύ τοὶ πᾶ- 
ἴυτα 80 βιιῃβίδηξζια μος Βαϊγεί, αὖ 8510 ἀηπὰπη, ἰέθηηαιθ τ 51} 
ΘΒ; ΘΙΘῸ αἶν6}}} ἱπίου 86 ῃθαποιηΐ τοῦ ὄντος εὖ τοῦ ἑνός 

ῃοίΐοη65. Οὐοά διέοιη πομ 5 ρ]]οἰζου ἀἰοὶς ὅπερ ὄν, 564 
ὅπερ ὄν τι, 60 δχρ]ϊοδίαγ, ααοά ἠδ β' πο ΔΓ ΓΘΙΙΠῚ 
Βι  βέδπεια δοϊέ, ἡ ἑχάστου οὐσία ὑ82, ποη ἀ6 5Βυθδβίαηξια αηϊ- 
σΟΙΒΘ; Πδιηηπ6, αὖ τοοίθ αἷΐ [οἢ. ΡΠ]. δὰ Αη. ροβί. (868}0]. 
Ρ. 2284 26), τὸ τὶ προσχείμενον παραστατιχόν ἐστι τῆς τοῦ 

ὑποχειμένου ἀτομότητος. εἶ. ΝΥ αἰ Οτρ. 1. ρΡ. 275. --- [ἃ 
οχροβίία ποίϊοπιπη δβϑϑϑηξίδα οὖ πηϊίαίῖβ θοοββϑιπϊη6, δά 

᾿ἰρβᾷπη ΤΘΠ], Οἶπ5. οαιιβα Θῶπὶ δχροϑβαῖ, τϑνογ αν, ὥσϑ᾽ ὅσα 

περ χτλ. υ83, χαοί 5᾽ηῦ πηϊξαι!8 Βρθοῖθβ, ἐοί! θη 6588 6556ῃ- 

[186, φιδϑοιπαῖια δά πηϊΐαίθμ) ποίη 65 Το ογαηίαγ, οαβϑάθιῃ 

ΟἸΠ65 δ 6η5 ΡοΙΪΠΘΓΘ. 80 Ῥγορίογθα ρ}] βορίδο βαθ 186- 
Οἴδϑ. 6886. 

1003) 86 χαὶ τῶν τούτοις ἀντιχειμένων αυρά ἴῃ 
ἰδχέτιπι Γοοθρὶ, ΟΡ θη ρ γανὶ διιοίοτί αι! ΑἸ χδηανὶ Ρ. 200, 12, 

αυδιηααδιη ψ] 60. 44 τηϑυϊο ΟὈΪΪ οἱ ροββϑὶί. συμ δηΪπ) ἰη- 

ἴτα ἀθισια 10044 9 Ατὶβίοίο! 5 ἀοιηομβίγοί, οἰ βάθη 5οῖθῃ- 

{ἰὰἃ8 6556 δ ᾿ρ88Π| ΤῸ] οὐ 68Π| 4186 6δἱ ορρίβιΐα δϑί φοῆ- 
θη ρ] αὶ, πο νἱἀοίαν ἴδπὶ ΠΟ 060 5ϊπ|}} οἰ ΠΟΙΟΠΙ 8 
τῷ ἑνὶ οἱ τῷ ὄντι 5016 οἰ5. 6ᾶ5. αἰΐοιγθ ρΡΌ58856, δ μ]5. ορ- 
Ροβιίδα βἰηί, Οποά [Ιοθῦ σοῦ ἀἸοὶ ν] ἀοαίαι, ἰδιηθη 81 ἴᾶ60 

γψουθὰ οὐ ΒΙδηάἰβῖ0 οὐ ΒΌΘΚΚΘΓΟ ΟἹ βου μηι15, ΘΧρ ἰοασὶ Υἱχ 
Ροίαβί, 41 ροίπου ῬΥΟΧΙμηΪ8. ΘΓ 15 τἀναντία πάντα εοτὰ- 

ΠΙΘΙΠΟΓΆΓΘ, ΠἾδΒὶ ργδθοθββοῦιῦ Ορροβίζουαπι μη 10. 

1004« 2 τεϑεωρήσϑω -- ἐναντίων. 1)6 τοάποθηα 5 
ΠΟὨ ΓΑΓΙ 85. ΟΠ] θι15 δ σΟη ΓαΓ  οἐδέθμ ὈΓΙΠδ1η 80 ΒΕΠΠΠ18 ΠῚ) 

πη δ 5. δὲ τη] εἰ π 4! 15 βαϊβείαηξ, αἱ Αυιβίοίθ! οβ, ααδ6 ἴῃ αἰ5- 

Ασιβιοῖ. τηθῖαρῃ. εἄ. Βοπῖι Υ οἱ. Π. 12 
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Ρυίξαίίομο ἄς σΟὨ ΓαΥ 8. θὰ 46 τὸ ὀχροϑβιίμηιβ. Εἰδη ἄθπι ἀἰβριι- 
ας ομοιὰ 4101 διαίρεσιν τῶν ἐναντίων ΔΡΡΕ]1αἱ 1 3. 1046 80, 
80 58 6ρίιι5 ἴῃ δ οίαρΠ  81015 τϑβριοῖῦ 7 2. 1004 34. 1 4. 1055 
28. Καὶ 8. 1061« 10. Ετι|58586. διαΐθηη θὰ αἰβρι δ! ΟΠ Θὴ ἢ 56- 
οαηάο το ἀθ θῬοπο Αἰοχαη θοῦ δά βίησι!οβ ΒῸ5 ἰΙ0605 πηοο 
ἀἰδογίϊθ. 060 ἸηΔ 015 ὈΠΠΊΨΘΓΒ6 ΔηΠηδαν εξ ρΡ. 206, 22, 218, 
12, 15. 588, 2. 616, 2. 669, 28. 

1004«2 χαὶ τοσαῦτα μέρη ---9 ἐν τοῖς μαϑήμα- 
σιν. Πδοο νοῦρὰ ΑἸοχᾶπαοῦ ρΡ. 207, 4, υὐ να δο ταίϊοηθ 415- 
Ραυίζαίίο ῥγοσδάδί, ροποηήα ροίϊιβ. 6586. δι ἐγαίαν ρμοβὲ τὰ δὲ 
εἴδη τῶν εἰδῶν 1003 22, οἴψιαθ αββϑηξιίαν ϑοὔ νυ ΘΘἼ οσιι8, ΗΪδ] 
φαρά δ γψουθα π0η ροβί εἰδῶν 22, 5ρά ροβί τὸν φιλό- 
σοφον }19 ρομοπάδ 6886 δχἰβέϊπηδί. ἘΠ Θο ἢν ΘΟ ΟῚ ἀα] ἀθ πὴ 
σΟΠΙΘΟἴαΓα [ΑἸ βαη} 6586. ἴδοι ]θ. οὐ ν 18 ΔΡΡΑΓΘΌΙ., 4] παδ681- 

ψοῦί, σαομ 0 40. ἃ} [15 γϑυθ]β χαὶ τοσαῦτα --- μαϑήμασιν 

ἀοίηἊα ἐγδηβιίαβ ΠΟΙ ρυΐξαη 5. 510 δά ρτοχίπια ἅπαντος δὲ 
γένους χτλ. ΑἸΟΧΔΠΑΙῚ δαΐθμη βθηΐθηία “δι 8} ΒΡΘΟΙΘΠῚ 
ααδηάαπι Πδροῦ νου ϊίαίβ, ἰδ Θὰ ἰγδηβροβ 9. Π6Ο ΠΟ6Ο68- 
᾿ΒΆΓΙἃ δϑ Π6Ὸ Ψ6ΙῸ 56ῃθ {ΤΠ ΟΥΔΪΠΙ ργοαοβί. αἰοδίιβ 

ΘηΪπ ΟΥ̓ ορίϊπια Βα) εί. Ῥοβέφαδῃ ἀϊχὶ ὥσϑ᾽ ὅσα πὲρ τοῦ 
ἑνὸς εἴδη, τοσαῦτα καὶ τοῦ ὄντος ἐστίν, ἰῃπίογροβίία ααδδὶ 

ΡΟΙΓ Ῥαιθη βίη Παΐπ8 βϑηΐθηθαθ οχρ]!οδίίοπα λέγω δ᾽ οἷον 
-- ἐναντίων, Θαμ ἄθπ ΤΔΊΪΟΟΙ ΠΔΙ!Οἢ5. ψἸᾶ 1 ΔΙ Ρ 15. ΡΟΓΒΘΩαΙ- 
{π ἀἸσΘὴ5 χαὶ τοσαῦτα μέρη φιλοσοφίας χτλ. (Λὐποάϑ᾽ οαπὶ 
ΑἸΙοχαπάγο ἢὰ5. θη ΠΟΙ αύ! ΟΠ 6 85 ΒῸρΡΓα ΡΟΒΌΘΙΙ 115, ΓΙ ρίθ 
ἀ6 ρδγθθι5. ΡΒ] Οϑορ δα Αὐιβίοίθ!οβ ἀΐσογα νἹ  θὈ] αν, δηΐθ- 

4ιδπι αὰ τγαίίοπο, δ ᾽έα πη 5 ποίίοπο, ἀἰν  ἀδέμν ποίϊο 
Θη ἰ5 Θχροϑιιθυῖί. --- αὖ ὑπάρχει γὰρ εὐϑὺς γένη ἔχοντα κτλ. 
ΘΙ ΠΏ] 6 μὰ πβαηὶ Δάν γθΙ εὐϑύς οἵ. (αι. 12. 14« 82. Αη. ργ. 
116. 8ὅθα Θ. Ἑπδ οὐ τπιηπη], αἰΐ, βαδρίθ παίαγα, εὐϑύς, ἴῃ 56- 

ΠΟΙᾺ αιδοάδη αἰν ἀππίαγ. Τ1Ο δαΐθη γένη θη 8 δ 6 1], 
486 δηΐθᾶ ἀϊχοναί εἴδη) 1003 22, 38. Ηδεο βῖνε ϑϑποια {1- 
ΧΟΙΙΒ 5'5 6 Βρθοῖθβ δηξΐ5 ἀπὰπη αἰρηϊαία ἰηίον 56. αἰ [ογαπέ, 

αὖ] Δοίθυ πᾶ οὖ ἱπηηη}011685 5. 5ίδη 8 6. ῬΓΙΌΓΟΒ. 5]η0 δΔΟίθγΓ 5 
οὐ το 1} 015. οϑί., ρᾶιέθβ ρΒΠ]ΟΒΟρΡ 6, οχ 1ΠΠὰ δηξῖ5 ρδγεϊς- 
{0η6 μοίϊέαθ, δα πάθη ἰηίον 586. Βα ]λαπέ ογάϊπθιη, αἴ ΡΥ μπᾶ 

ΡΒΠΟΒΟΡΪα ῬΥΊΟΥ 510 ἃἂσ ΡΟΙΟΥ αιᾶπι (Ἰ5οΙ ρ] Πα ΡΠ γϑῖοα, ρϑῖ- 
ἱπά6 δίᾳιο ἴῃ τηδί! 6581 ρυ πη βιηΐ ἐγδοία μα, πᾶ ποίϊο- 

ΠΪ5. 5110 ]1οἱ ἰδέα το 415. Δ ΘΟ! πηΐ. οἵ. Δ᾽ 1. 102θα 28 ---32. 
1004« 9 ἐπεὶ δὲ μιᾶς --- 20 ἐπιστήμης. Ορροϑιία 
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ΠΟΘ ΠΟΒΟΘΓ Θἰ 546 π| δϑέ βοἰθηίαθ οἵ. δά 5 2. 9904 20; ογρὸ 

βοϊδηΐξίδθ, {πᾶ νϑυβαίαῦ [ἢ ΘΟ ΠΟΒΟΘΙ 8 πΟίΙΟηΐθιι5. πη  δέϊ 
δὲ δββϑϑηξίθ βαθ  θοίῖβ, δἰάθμι ἐγ θα θη πὶ ογὶξ, αὐ οορῃοβοδέ 

ΠΟέΐΟπ65. ψ8] ἢΐβ ορροϑβίίαβ νϑὶ χιδθ σϑάτιοὶ ροββίηὐ δά ορ- 
Ροβιίαβ. Ηδθο ἴῃ ὉΠΙ ΘΓ ΒΟΙΕΠῚ ψΘΙΡΟΤΙΠῚ δϑέ σδίοοὶ- 

ῃδέϊο. 8564 χυπῃ) ιδίμου β᾽ηῦ ΟΡΡΟΒ ΠΟ ΠΪ5. ΘΘΠοΙὰ οἵ, 1 4. 
1θ0ῦὅδα 58 5ᾳᾳ. 7. 1θ0ὅ7α 33 544., εὐ πια!παἀο ΄φαοά ορροηΐ- 
ἔα ὉΠΙΪΔῚΙ γ6] δά ποοδίϊνδηι ν6] δά ρυϊναιναπι ΟρΡροϑβιο- 
Π6ΠΔ ν᾽ ἀδαίατ ΤΟΥ ΓῚ ΡΟ556, ΗΠ} απ ουγα δά δ αὐγαπι ργδθ- 
ἐπ! ου]5, ααϊὰ ΘΟΘΉΪΙΟ τοὶ ΘΕ 5106 σΟΙρ] Θοδίαν 5ἰ πιὰ! οο- 
ΘΒ. ΙΟΏ ΘΙ δὲ Πρ Δί! 8 δὲ ῬΥΙν 0 η18, οὐ πθαΐγαμι σΟΡΊ(ΑΥΪ 
ΡΟββὶε βίῃθ ᾿ἰρβίῃβ τοὶ οοϑηϊπίοπης (διὰ τὸ ἀμφοτέρως ϑεω- 
ρεῖσϑαι τὸ ἕν 411}. ἴῃ ρᾶγομίμοϑὶ διΐοπι 412 ἢ γὰρ ἁπλῶς 
λέγομεν --- 16 ἡ στέρησις «αϊά ἱπίεγοράδί ἀ βου 115. ἸΠΈΟΓ 
ΠΟΘ ΔΕ ΟΠΘ οὐ ὈΥΪν δύο Π θη ΘΧροηϊ. Ναρδίίομθ. 181] δἰ πὰ 
αἸοιξαγ, Πἰδὲ {Ππ4 5ἰ ΠΡ ἢ ΠΟἾ ΓΕ ΠΟ 6858 4π06α πορδίαγ; 5ἰρηϊ- 
Ποδίατ ἰϑὶ παν ΔΡΒθη ἃ οἷ5 αα0ἃ πορδίαγ, πΠ66 ααϊάαπδπι 1ἢ- 
δϑέ ἴῃ πϑρδίίομθ, πἰβὶ 14 ᾳαοά πορδέμγ, τὸ ἐν τῇ ἀποφάσει, 

οὐ ρδγέοαϊα πΘρδ Πα], {πᾶ Αἰ αα]α ἃ μος ἀϊδεογηδίασ, ἡ 
διαφορά. Ῥυίνδίο σθῖὺ ΠῸΠ ρογίηθέ 84 σα! θεέ, 564 δά 
Θογέιπι φαοάἀδπ) Θθηῖ8, 46 4πὸ ργϑθαϊοδίαγ {τινε γένει 418, 
ὑποχειμένη τις φύσις «15, εἴ. 6. 1011 19). Ὑ Ια. περ δέο 

οὐχ ἴσον ὉΪΒ1] ἁἰ᾿πὰ 5ἰρηΠΠ αὐ ηἰϑὶ οὐχ ὑπάρχειν ἐχεῖνο 86. τὸ 
ἴσον, βῖνα ἀπουσίαν τοῦ ἴσου, πδο «ιυϊάψαδμη σοπίϊηοθί ργδθ- 
(εν τὸ ἐν τῇ ἀποφάσει 1. 6. τὸ ἴσον, εἴ ΠπΕΡΆΠΑΙ ρδγἐοα ]δη} 
οὐ, 4πὰ οὐχ ἴσον ἀἰβοογηϊίαν ἃ ἴσῳ: 51 νϑετοὸ ἄνισον αᾳυϊά- 
Ῥίδιη ἀἰοίμηι8, ΠΟ ΡΟΒΒαμη8. 41 Θογίπιη πο ἀδπὶ Θ᾽ Π5 
᾿πέθ ΠΠ σϑηηλιβ, ἴῃ 4πὸ σογηδία ἀγισότης, {Ππ4 πἰμηΐται αᾳαοά 
τορι θη ἄδθ σοὶ δραπα δ} σοὶ] ἰηδο αι] 1 βαδρίθ ἠδίαγα 
Ιἀοπθιμ δϑέ; δίφπ δὰ χαϊάθμι δϑί ρυϊναίίο. ΟἿ. ἀβ στερή- 
σει δὰ 4 22. --- ἴρβα σϑῦθα, βα! θῦγοβα δάδαο ἴῃ δα ΟΠ θιι5 

οὕ 4ιδθ ρίδπθ δχυρ!!οασὶ ΠῚ ροΟϑββιηΐ, 6χ Α]οχϑηαγὶ σΟμηπΊ6η- 
ἰαγῖο δά ΘθημΠδπ ΠῚ νἱάθοῦ ᾿πίθουιδίθιῃ τ ϑβίϊ 1556: 15 

ΘηΪπὶ ὕΤῸ ἡ ἁπλῶς λεγομένη «12 οὐ ῥῬτὸ ἐκείνῳ 413. τπηδηϊ6- 
Βί0 810 6 ἰοχίιι δχβῃιροί 7 γὰρ ἁπλῶς λέγομεν εἰ ἐκεῖνο. 
1186 δἰπθη ἀδέῖο ΠΟἢ δϑϑί σοιημηθηἠδίοηθ; Βᾶθο 81 οἱ ἀα ἃ 

ν᾽ ἀδδέαν, ρυϊπηπτη δέξοπάαΐ ΟΡΡΟΠὶ ἰπέεϑγ 86 ἐχεῖνο ἁπλῶς οὐχ 

ὑπάρχει εἰ ἐχεῖνο γέν εν τινὶ οὐχ ὑπάρχει, ἀοἰμ6. σομπηραΓεΐ 
Οαπὶ γο5 οὐχ ὑπάρχει ἐκεῖνο ρτοχίιηα ἀπουσία ἐκείνου. 

5 
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10044«19 ἢ κατὰ ταῦτα ἢ κατὰ πλῆϑος καὶ τὸ ἕν. 
Οὐαρδοῦπαια δ μὰ8 ΠΟΙ 65. τοί πηΐαν", δἃ 88Π6 ΡΘῚ [γὰ8 
ΠΟίΙΟΠ65 Γονοοδηΐα οἰϊαμ δα τηϊξαίθιη οὖ τηα]{{{π|4|ΠΠ οῖη ἰδτη- 
4181] 5 ΠῚΠ18 ΘΟΠΙΓΑΤΙΟΥ ΠῚ ΟἸΠΐ απ ΡΥ Ποἰρία, 5641 φα ῃΐδι 

ΔΠ1ὰ δ ᾿ρβϑᾶμπι απ ζαΐοπι οὐ. τπα {πα ] 6 ΠΏ, 4118 [Δ 1 ΠΠπ|8. δα 1185 

ΠΟίΪΟΠ65. 4τιᾶϑὶ τπθάϊα ἴῃ νἱὰ ροβιίᾶβ γενοοδηΐίαι, ργορίεγθα 

οοπίαηχὶς χατὰ ταῦτα οἱ κατὰ πλῆϑος καὶ τὸ ἕν. 
1004« 20 ὧν ἐστὶ χαὶ ἡ ἐναντιότης. (οπίτατοἰα- 

οπὶ 5016 οὐδ) 6556. 6] βοθηίαθ, απᾶ6 ἴῃ δηΐθ σορ ΠΟΒΟΘη60 
νουβδίθι., πιοηθὲ Ῥγορίει θὰ, ααδα ἰηἴτα 29 544. δά δχρὶ!- 
σα Πδπὶ ῬΎΪπιδ 6. ΡΠ] ΟΡ ας ποίοποπὶ ἰη46 οβύ ἀθαποίατιϑ. 
(Οπιρτο!θαύ διέθηι σοηἰγατ  δἰαύθιη 8} 16 οΐδη 6556 ΡΥ η8 6 ΡΒ]- 
ἸΟΒορμΐδθ, αυῖὰ τῷ ἑτέρῳ, αιοά μ]] Οϑορ μὰ σοηίοιηρ  δίτιν, 
βυθοοία 51} διαφορά, ᾿αϊος ἰέογαμι ἐναντιότης. Οὐδ ἰρὶ- 

{τιν βοϊθηθα δά ΠΠπ|4 μοί ηοί, 06 ᾿αὐββίιηθ 6χ ἢ15 ρμαΐοί, δὰ 
τὸ ἕτερον, Θδάοπι βυ]]θοίδῃ 5101 παρ οῦ ἐναντιότητα. Οαϊά 

αἰ ογας διαφορά ἃ ΘΌΠΟΓΟ 8π0, ἃ} ἐτερότητι, ΑΥϊβέο 665. οχ- 
Ροπῖ 1 3. 1054) 23 544., 48}15. διαφορά δΔρρε!!θίαν ἐναντιό- 
της 1 4. 1θῦ5« 8 --- 89. 

1004« 29 πρὸς τὸ πρῶτον ἐν ἑκάστῃ κατηγορίᾳ. 
Κατηγορίας ΤΟ] δοοίρογο ργῸ ἄδοθμι 1{Π18 5115 ΓΟΓαμ 96- 
ὨΘΙΡα5; πᾶ ΠΟίΟη65. Π46,. νοϊαῦ πηι 46 ἁἰππά οοη- 

{γαυῖπ), ΠΟ ἴπ ΕΔ] 6ὲ οδύθροτία {Ππ| ῥα ποιρίατη. ρΡοβϑαηΐ 
Ἰα ον, 4πὸ τοθγδηΐξιπ" τ ]]]]πα ΟἸηηἶᾶ. ΘΟ ΗΠ οαΐ μού χα- 
τηγορίας ποιῆΐηθ Ατίβίοίθ! οβ δὰ ρτγδοάϊοαία βῖνα ρυδϑαϊοδς- 

πιϑηΐᾶ, 4ἀπ86. ἤπη6 ἴρβίη αὐία! 1, Τά θαι Αἰ ππι4 σοηίτνατιαιη. [ἢ 
4αο Ποῦ ὁχ μ15. Ῥγδϑα! δ 15, τπα ΠΡ] 106. οἷτι8. νἹ αἰβε ποία, διε- 

λόμενον ποσαχῶς λέγεται, 4αδοΙοηάππ) δϑύ ἅ0 56η8ι θτὶ- 

ΠῚ ἃ ῬΓΟΡΙΙΘ φῬτδοαϊοθίιν, οὐ δὰ πᾶηο νἱὴ ἃ0 Πδίμγδπι 

ΠΟύΙΟΙΪἶ5. το απ. βαηΐ τ ἤοΓ παδ. 
1004. 32 ὅπερ ἐν ταῖς ἀπορίαις ἐλέχϑη, ἴῃ 4π86- 

βίο πανία ΠΥΡῚ βαρουίονῖβ Β' 2. 9974 2ῦ. --- Ῥοβί λόγον 
ἔχειν οὐ ροβί ἀπορήμασιν οἀϊίοΓο8. ομη 68 οὐ Βθββδυοὴ Ραη- 

εἴο υπᾶχίπιο ἀἰβύϊηχουιιηί, 564. πϑῆαιθ πουὶ αυϊἀααδμ οΟὨ- 

ποπΐ νοῖρὰ ρτοχίιμα χαὶ ἔστι τοῦ φιλοσόφου, τπά46 ἃρία ῃονὰ 

οΥ̓ϊαίαν. οποία, Π6 6. 51 4π|4 σοΟμ πο θηΐ ΠΟΥ], ἃ Ατὶβίο- 

[616 Ρ6ὺ χαί, 564 ροίύίϊιιβ μοῦ ἔτι δέ δβϑβϑοηΐ ᾿ῃἰγοάαοία, ᾿ππηῸ 

δῆθο ςοπδογθηῦ απ ΒΡ ΓΙ ΟΥθι5. ὅτο μιᾶς ---α λόγον ἔχειν 

ρὲ δουθπὶ βϑηΐθηίζαηι ψ ΟΡ} 15. ΡΟύι8. αι ΤῈ ᾿πημηπΐϑηΐ, αἴ 
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ΠῸῚ ἀπ αν θυ) ΡΥ ΠΕ 515. 510.18 ΡΟβιἐἰ58 ἢᾶθο γϑῦρθὰ χαὶ 
ἔστι --- ϑεωρεῖν ϑιβρθηβὰ ἴδοδεγα ἃ ραγίίουϊα ὅτι. --- (οίο- 
ΤΙ 4) ΡΓΔοίοσ οΟΠβιιθί πα πθιὴ Ατίβίοίθ ἰβ 6586 νἱἀθδίῃγ, 
αποά 15. ἴῃ δοάθιη δπιιποίδίο ΞΡ ΟΓΙΟΥΙ5. αἀἰβραίδε!οηΐβ ᾿θοίο- 
65 οοπποποίδοϊί, ὅπερ --- ἐλέχϑη εἰ τοῦτο --- ἀπορήμασιν, 
ΠΟ ΠΟΘ] ροηππὶ δϑύ απο κὑ οὐ τηὴρ Ζ5 ρυϊογὰ 14 νϑυθᾶ 
ΟΠ ἐπα ηὉ. 

1004« 34 καὶ ἔστι τοῦ φιλοσόφου περὶ πάντων 
δύνασϑαι ϑεωρεῖν ἱπί. ὅσα τῷ ὄντι χαϑ᾽ αὑτὸ ὑπάρ- 
χἕι. ὐὰ5 ἀδίμθ Θχθηρ} οδιιδα ἰοῦ φαδθβέϊο πο. οἰβ θ6- 
ΠΟΡΙΒ 1 ---4, δογὰμπι ΡΥ π8π) δὲ ταὐτὸ ““ωχράτης καὶ «Ξω- 
χράτης χαϑήμενος 1. 6. πὶ ἰάθη 586 βιθβίδηϊα ἱρβᾶ Ρ6Γ 

56. δὲ βιιρβέδηξα δοηϊαποία οὐ δοοϊἀοηΐα φποάδῃι, ἐγδοίατὶ 

δὲ ΒΕ Ποὺ ἀἰγμηῖ ἔππὶ τηᾶχίπι Οροτίοθδΐ, φαϊὰ τὰ ΘΠ. 
οδρίίοηθβ φυδοάδμῃ βορ ίβέϊοδα ἰὰπὶ ἰγεαᾳαθηΐαίδα ροίεγδῃΐ 
Θνἰανὶ εἴ. Δ᾽ 2. 1026) 16. 1) 6 τοῖα ῖβ ἐγ θιι5. αι ΘΒ ΠΟ ἢ 115 
Ατὶβίοίθ!οβ αἰβραίαί 1 4, 1θὅδα. 

1004)5 ταῦτα καϑ' αὑτά ἐστι πάϑη. πάϑος καϑ' 

αὑτό ἰάθη εἰσῃιποαί ἂο ὑπάρχον χαϑ' αὑτό νοὶ συμβεβηκὸς 
χαϑ' αὑτό, εἰναίγαιη 14 φπαοά, 4απππὶ ΟΠ ἰηδὉ ΘΘΠΘΓΙ5. οαἶπ8- 
ἄδιη ποίϊομ! δ. ἀοΠπΙΟηΪ, ἐδ ῃηθη 6Χχ δὰ ΠΘΟΘΒΒΔΙΟ Τοροίϊ- 
αγ, εἰ. Β' 2. 907 7. 4 11. 101941. Ζ ὅ. 1030) 19,51. ΑΠΔ!. 
Ροβί. 1 7. 75) 1. ἃ]. Ἐσάδθιῃ βθρηβιι ἴδ πάϑη υοοδηέαν οὐ- 

χεῖα 1 9. Ἰθῦϑα 37. 22, δε ποίδθ οοηβθοιέϊιναα πο Ϊ5, 

πὲ ΠΙεοαῦ ἰοο σου) αἰ γοοδθ.}}15, 5 βαπέ πού οηἱ σα! ὯΠ| 
ΡΓΟρτῖλθ ἤθῆπα δά δἰϊᾶπὶ μαγέον ρου πηοηΐ, ἴδια πάϑη νο- 
οδηίαν οἵ. 11, 15, 16. 21 3. 1078. 7, --- δος Ἰοστέαν πάϑη 

χαϑ᾽ αὑτὰ τοῦ ὄντος Οτηΐᾶ ἰῃν Θβ( 0 ὍΓ6. ΡΕΠΟΒΟΡὮΙ οβῦ; ἃ 

δε ἰαΐθ ραΐθσθ ΡΒ] Οβορίαιη νοὶ] ὃχ σομηρδγδίοης ἀ8] δοί - 
ολ6 οὕ ΒΟρἰβίϊοδθ δγεϊβ ΘΟ Πρ 5. (σημεῖον δέ Ὁ17), φᾳδθ «αι 

αἰξοοίοηξ βρθοίθιη ΡΠ] Οβορΐδθ, ργοίθοίο ποη ἰδίϊιι8 585 6χ- 
ἰεπάτιηΐ απδοϑίίοηθβ, 4πδ) 400 ΡΠ ΟΒΟΡ δι βοϊαηῦ ρογί- 
ποτα; οἷ. Αη. ροβέ. 1 11]. 77. 29. ὈΠογῸ δαΐθμι ἃ ρΒ1|050- 
ῬΒΙα απἰτααὰθ εὖ αἰα᾽ δοίίοα οἵ βορηβίϊοα ἃῖ8, αποά ἴῃ δοοὶ- 
ἀδηθθιιθ νουβαῃέαγ, Ομ ἶββᾶ βιυιβίδηςα 6. σορηΠοη6; δὲ ἀϊα[ο- 

οἴϊοα φαϊάθηη ἃγβ ἀἰβραίδηαιί [ασααέα, τῷ τρόπῳ τῆς δυνάμεως 
24, Ἰῃΐουϊον 68ὲ ρ ]οβορΐα, ααΐα Ρ ἢ] Οβορ μία ἃ νοιὶβ ῥτο- 
[φοΐα Ῥυϊης!ρ 115. ἰρβᾶμι σορηοβεὶξ νοῦ ἰδίοιη, αἰ] δοίίοα νΘγιμ 

ἰρηΐδί ᾿π040 οὐ δχρουίαν, οὐ ργοΐθοία ἃ να]οὶ ορίηϊομΐθιι8.. 
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νἰαπὶ ααϑὶ ρᾶγαΐ ρΒ]Οβορ ας οἵ. Τορ. 1 1. εὐ δὰ ΒΒ 1ηϊ;; 
ΒΟΡΙβύϊοα γΟΓῸ 818, “αι πορ᾽θοία νου αΐθ βρθοίοιη οδρίεξ 
νογια 8, ̓ ρϑὰ 4αδογθηα! νο]αηίαία, τοῦ βίου τῇ προαιρέσει 

4, ορροβὶία δβδύ ρ}]οβορ ίδο. οἴ. Τορ. ὙΠ 11]. 162α.16: 
ἔστι δὲ --- σόφισμα συλλογισμὸς ἐριστιχός. ϑορῖι. 66 Π6}ι. 1. 
1604 21: ἔστι γὰρ ἡ σοφιστικὴ φαινομένη σοφία οὖσα δ᾽ οὔ. 
2. 165) 7: ἐριστιχοὶ δ᾽ (80. συλλογισμοί εἰσιν) οἱ ἐκ τῶν φαι- 
γομένων ἐνδόξων μὴ ὄντων δὲ συλλογιστιχοὶ ἢ φαινόμενον 
συλλογιστιχοί. 11. 171} 7. ἈΠοι. 11. 1955) 17: ὁ γὰρ σο- 
φιστιχὸς οὐχ ἐν τῇ δυνάμει ἀλλ᾽ ἐν τῇ προιαιρέσει. 

1004) 17 σημεῖον δὲ --- 22 οἰχεῖα. ϑυΠΡΟΓΟΊ5. οἱ 
ΟΠΊΠ65 Ροβὲ διπὶ δαἀϊίογοβ νοῖρθὰ ἡ γὰρ σοφιστιχὴ --- στερὶ 
ἁπάντων ῬδΓΘΗ 6815 55.158. ἱπο αβουαηῦ; 564 φαοῃίδιῃ νου) 
οἱ διαλεχτιχοὶ διαλέγονται περὶ ἁπάντων ἴΐὰ δά υπηϊγοΥβδιη 

ΓΑ ΙΟΟΙ Πα ΘΟ ΘΠ ΡοΓπθηΐ τὖ ἃ Θὰ 56] αὶ ποααοδηΐ, δααϊ- 
ἄεπι ἴῃ Ο}5. δά Μεΐί. ρ. 12 ραγθῃιποϑίῃ ροβέ σοφία ἐστί οἰαπά! 
γ Ϊαογαη. Ηδηο ΤΑΙ ΟΠ ΘΠ ἰᾳΓ6 τοργοβοπάθηβ ὙΥἸΠΟΚοἰμπδη- 

ΠῸΒ ἴῃ σΘηδαγα [106}}} τηοἱ (Φάμη Φδιγ. 1843. ΧΧΧΙΧ. Ρ. 283) 
δχίθῃαϊ ροίϊα8 ρθη βίῃ ἰοῦ ἀβαὰθ δά νοῦρθὰ τὸ ὄν ἐστιν, 
4πᾶπι 4αϊάθπη δμπποῖδίΐ σΟη ΟΠ ΟΠ θ δἰϊαιη ϑ ΘΠ νυν ΟΡ ΘΓ 8 
δα ι. 1. ργδοίογί. ϑεά 51 αυἱὰ νἱάθο πο ροββαηῦ αΠ|1}0 πιο ο 
ῬΑΓΟΠίΠ 6518. βίθπᾶ ἰίὰ ΡοΟηΐ, αὐ ΤῈ σογᾶ, 486 δουῦαμπὶ «6))6ὲ 
νἱβ 6886, Ἰορϑηΐθιη δάϊανθηί. [ἃ ΘῃΪη) ΘΟΠΠΟχα δϑὲ θᾶ 4886 
Ἰῃ ογροηϊαΓ ΒΟΡἰβέϊοαθ. ἃγύϊβ Θχρ]!οδίο. οὶ 1ρ88 ΓΘ 6η- 

ἰαύοπ6, αὖ ἀθΙοα μα 6. ΡΑΓΘΠ ἢ 6518 βίο μἃ ΡΟΒΙΙΟΓΙΒ, ἰδ 6 [ἢ 

ΓΘΙΙααα Θηπποϊδίίοηθ τοίθγαηίαῦ ααδοάδη δὰ νουθὰ ρδγθη- 
{Π6581 ᾿ἰποῖαβα. Ῥγορίογθα βᾶθο βίσπα αὖ ρϑγιιπὶ ἃρίδ ΟμμΪϑ, 
οὐ δηίβ διαλέγονται δὲ 6010, πΠοη ραποίο αἰδβέϊηχὶ, ααϊὰ ἢᾶ6ΟῸ 
σψορθα ορροβίία βαηΐ βιρογουῖθυβ ταὐτὸν μὲν ὑποδύονται. 
(ὑδίδθγιμ) ΟἸηηβ Ππᾶθο οσοηίτονογβία ἐπ4θ υἱοί τηδη 8886, 

π04 ἰρ86 50υρίου βϑη θη τιιπὶ ΟΥΑΙ ΘΠ ΠΟΠ 58 018 γροία ἰη- 
βέϊαϊς, {701 δηΐπὶ βορῃιϊίϑέϊοαιη ἀοβουίρϑιε, ἡ γὰρ σοφιστικὴ 

φαινομένη μόνον σοφία ἐστί, ἀφ! ε)αΐ 5ἰδέϊιη ἀϊα! δοίίοδβ 5.}- 

᾿ἴΐσογο ἀθβουρίοποθι χαὶ ἡ διαλεχτικὴ πειραστιχή, οἱ αυοά 
ἀοίηάς ἀϊα! δοίιοἰ5. ἐγ θυ διαλέγονται περὶ ἁπάντων, κοινὸν 
δὲ πᾶσι τὸ ὃν ἐστι, ἰάοπι δὰ βορβιιϊβίαβ δὲ 'ρ808 δγαΐ δχίθῃ- 
ἀδηάσμῃ. Ηδθο βουϊρίουβ ΠΘΡ] ]οΘπεϊα ᾿πξογρτούιιη νἱ ἀδέαν οἷς- 
[θοῖββθ αἸββθηβμ. 

1004 27 ἔτι τῶν ἐναντίων --- 1005. 8 ὁμοίως. ἘΠι- 

Ἰοϑορ δ 6886 ομηΐα οἱ νοοᾶγα ἴῃ “πδοϑίϊοποι οἔ οορηο- 
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ΒΟΟΓῸ ἰδπὶ ἀομμοηβίγαί ΔΒ] ]έα σΟΠέγαγ  οἰδεῖϊβ ΠΟΙ0η 6, Πα δι 
Βα θ! οοίδιη 6586 δά δος ΠΟβοθη άπ ΡΠ] ΟΒΟρΡ δ. οἵ βαρτὰ ἀο- 
πιοηβέγανι 1004« 10 ---- 20, εὐ παης Ἰδοίογθμι τηοποΐ ἢΪ8 νοῖ- 

θὶ5 τῶν ἐναντίων ἡ ἑτέρα συστοιχία (οἵ. Ῥἢγ5. ΠῚ 2. 201 25 
εἰ δἀ “4 ὃ. θ8θα 23) στέρησις. ἴδῃ) ν6͵ΙῸ οδηΐϊα ομηπηΐα νοΐ 
οομέγαγία ἰρβὰ βιηῦ γν6] ρτορδηϊία 6 σΟῃέγ ΓΙ 8, ΘΟΠΙΓΑΓΙΟΥΠῚ 

δαΐομ ΡΥΙΠΟΙρΙα βαηΐ πηϊΐα8. δὐ τα] ΠπἋ0; ΟΓΟῸ 4πᾶ6 ἢδθ60 
σΟὨ ΓΆΡ οΟὨςοΙΠΡ] δέμν ΡΠ ΟΒΟρΡΪα, ΘΔ 61} Γ65 ΟἸΠΠ685 ἴηνθ- 
βέοαί, --- Ομμηϊᾶ δυΐθη 6 ΟΟΠΓΆΓΙΪβ 4ογῖν γι, δαοίογι δία 

οοηπτιηδῦ ΡΒ] ΟΒορΒοσιπὶ ψοίθγιμη, 481 ρτϊποϊρία ροβαθγιηΐ 

ἰηέοι 88. σοῃίγαγια, 811} ΔΓ εὖ πηρϑγ, αὖ ΒΥ ΒΑΘΌΓΟοΙ, 4} οᾶ- 
Πάσπη οὐ ἔραμαι, αὐ Ῥατιηθη 465 ἐν τοῖς πρὸς δόξαν, α1ὶ 

Πηθαι οὐ ἸπΠηϊίθαμῃ, αὐ Ῥ]αοηϊοὶ (Π05 δηΐπη, αὖ 41 πιητπ οἔ 

1 Πηϊέαη ἀἰπια! αΐθη ΡΟϑθΓΙ ἢ ἴῃ ΡὈΤΙΠΟΙΡΙ8, 5ΡΉΠΠΟΔΤῚ ἃ 
Ατγιβίοίθθ, ἤθη ΡΥΓΙΩΘΡΌΓΘΟΒ, 4] 1566 ΠῚ 58η6 ψϑγθ 18. ἀ6Πη0- 

Ὁ} ρΡοίογαηΐ, ργορίογοα ΑἸθχϑηαγο. ἀββθηίογ, 404 Ῥυίπα- 
ΘΌΓΟΙ ΔΡΟΙ 5. ἴδ π] δηΐθα πομηΐηδίϊ βαηΐ, οἱ μὲν γὰρ περιτ- 

τὸν χαὶ ἄρτιον), 411] ἀδηίψφιθ, αὖ Ετηροάοοϊοβ, διηογθμ δὲ 

οοΟμίοηέοηθιη. ΒΘ νυ Οδ ΠῚ δαέθμ ΘΟ ΓΑ ΟἸηηΐᾶ 86] ΡΓΠΠΠΔ ΠῚ 

80 Β.0ΠΉΠΠΔ ΜΠ ἘΠ] 8. δὲ τη {115 οοῃέγαγι οἰδίθμι 101 46- 
πῃθηβίγαίαπι (ἰοἰς οἵ. δά «1; δὲ ψαϊη ομηϊα δ ΠΠ|8ῖὴ οΟη- 

ἐγαυοἰδίθμι τοίου αηίαν, ἔππὶ ᾿πᾶχης (χαὶ παντελῶς) Ρτὶηοῖ- 
Ρἷα ἃ βιρου σι θ5 ΡΒΠ]ΠΟΒΟΡἢ5Β ροβίία. --- 100ὅα 0,10 ἔσως 
εἴ. δά 44 ὃ. 987. 26. --- αἴ πρὸς τὸ πρῶτον -- ὁμοίως. 
οἵ. 1004« 2 --- 31. 

1005. 8 καὶ διὰ --- 13 ἐξ ὑποϑέσεως. Ἰλοού ἀπυμ 

οὐ 6ὴ58 Π60 Θ',ΘηΘΙἃ 51η0 ΤΟΙ Π6Ο 56Θ07851Π) 80 ΡῈ 8586 6886 

Ροβϑβιπί, οἵ. 8 8. 998 22 5Ξ44ᾳ. 4. 1001αᾳ 8 564., ἰδιηθὴ 81 
ΡΙορίοιθα (χαὶ διὰ τοῦτο 411}, «υία «υάφαϊά δβῦ ὈΠῸΠῚ 
γ6] οηβ, δὰ ἴΙ΄θῃὴ τοίου ν 8] ἃ} Θοάθῃ) Ῥ6ῈῚ 8676 π| 4αδη- 
ἄδιν τοροιἐαν (τὰ δὲ τῷ ἐφεξῆς), δὰ οἰπηΐα ςοπίθιηρ τὶ 

ΡῬΒΠΟΒΟρ 6. οβέ, 80 ΠΟ 8[|1π|8. ἃγ( 15, σα} σοοιηθαδθ. 6- 

᾿ααδθ οηΐπι δγίθβ, ψϑὶα!! ροοιηοίτα, «απ Ρᾶτίθπι 48η- 

ἄδι δμεϊβ σου 8. ΠηΪθιι5 ΟἸΓοι βου ρίδιη σοπίοιρ]ηίαγ, .[ 1. 
1025) 7, οἰΐϊδπι Ὁ] οαβάθμι ποίη 68. 80 ῬΙΟΡΟΒΙΠΟΠ65 νοὶ] 

δάμη θηξ ν 6] ἰπνθϑεθδηξ 80 ρ ]οβορμία, μος [δοίπης ἐξ ὑπο- 

ϑέσεως 413, ἢ. 6. δαΐθμπιιβ δὰ5. ἱπααϊγαηΐ, «αδίθηιβ. δα ΤῸ] 

115. Βα οία (τὸ ὑποχείμενον, βῖνε τὸ ὑποτεϑέν) ρογεϊῃηθηί. 

ΟἿ, ἀς νου. ὑπόϑεσις ΝΥ αἰίς Οτρ. 1. ρ. 427 844. 
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ΓᾺΡ, ΠῚᾧΡΓ, 

ϑμηιηῖα σΟροδοοπαὲ ργἱηεῖρία φιονΐαηι ρον ποτ αἰ θη 

ψιαίοηιι 6δ θη8, α ργΐηια ρἰιιοδορλὶα οα ρον αοἰανὶ ὁροΥ- 

οί, Ἰ1θ00ὅ« 19 ---8. Ζαπι τον δϑίηια οπιηΐηι ρΥϊπεὶρὶα {6- 

Θ᾽ 6 μα 65ΐ, ὑ8--- 18, εοογἐδδὶηιην ατίθην οπιπῖιπι 6δὲ εἰ 

Ῥγϊποϊρίιην. χιο ἑάδθηιν οἱάίθην τϑὶ ἤθη ρο0586 ϑδὲμιεΐ οἱ ἴηι6586 

οἱ ποι ἔπθϑϑο Ἄεοπίοπαϊειν, ὃ 18 --- 34. 

100ῦ4 19 λεχτέον δὲ --- 29 ἡ ϑεωρία. Ῥυϊπεϊρία οο- 
ΒΠΟΒΟΘΠαΙ ἡιοηΐᾶπὶ δα Οπιηΐᾶ Θη 5 ΘΘΠΟΓὰ ρογ ποηΐ, δ 618, 

φαδίθρηϊιβ οϑέ 6η5, γϑίουυὶ ἀρρατγοί, τοῦτο γὰρ αὐτοῖς τὸ κοι- 
γόν «27; αἰηπὶ δηξὶ απδθοπηηαθ, απδίθηβ δδὲ 6η8, ΡῈΓ 868 
δοοϊάαηξ, δὰ ΟἸμηἶᾶ ΘΟΘΟΒΟΘΓῈ ΡΥΪπηδ6 ΡΒ] ΟΒΟρ δα αβί, 1ά 
4ιρα οἂρ. 2 εβύ ἀθιμοῃβέγαξιμη; ΘΥΡῸ οἰπβάθμι. ρυίπιδθ. Ρ]- 
Ἰοβορβῖδθ δϑί ἰῃνυθβέϊθαγα βιμηιηᾶ ΘΟΡΠΟΒΟΘΠΑΙ ρτϊποὶρία. Εἰ 
ΡΓΙΠΟΙΡΙα ἀπ} 5. ΠΟΙ ἢ 115. ἈρΡΡ ΘΙ οὐ Αὐἱβίοίθ! 65, βαργα 6ηὰ- 

πηογανΐ δά 8 2. θ00ὺ 26; πος ἰΙοεὸ «ποῖά δὰ ἀϊεῖϊξ «20 τὰ ἐν 

τοῖς μαϑήμασι καλούμενα ἀξιώματα, δἀάϊίο ραγεεῖρῖο χα- 
λούμενα ἴρβ6. 5ἰθηϊῆοαί 86. ΟΠ Π Τοροθίογθ δχ τηδι μθη]δέϊ οα 
αἰβοὶρ! πη, ΠῸΠ ἰρβᾶπι ΤΟΠΙ; πα μοιπηδίϊοα δηΐπι ροτπάθ αἱ 

τ ΘΙ ααδθ ἀοοίγηδθ. Πΐ8. ῬΥΪΠΟΙρΡ 118. ἴα αἰαν, αὐ δά σθηὰβ Γα- 
ΤΌ 5101 ῬΓΟροβίξαιη γοβίνπσδὲ «26, εἴ. 2. 1005α 15: ἐξ ὑπο- 
ϑέσεως. Απ. ροβί. 1 10. 76α 89. 11. 77 24. 

100ῦα 29 διόπερ --- 2 οὐ πρώτη. ῬΙΙΟΞΟΡΒΙΔ6 ρτῖ- 
ΠΠΔ6 6858 ΠΙΔΘΓΟΓΘ (6 5.1Π|}}18 ΟΡ ΠΟΒΟΘΠΑΙ ρΎΓΙΠΟΙρΡ 5, ααοα 

δηΐθα δχ σϑὶ πδίαγα ἀθιηοηβίγανδ, ἰδ π) 4851 φαοάδη δΧρο- 

τ ηἑα6 ἀοοιμηθηΐο σοηῇτιιηδί. Ηδθο δηΐμη ρυϊηοὶρία 4αιπι 

1 ΠΒΌΠῚ 511π1ΠπῚ σΟηνοτίαηΐ υίθϑ ΟΠ 65, Π.}]ἃ ἰδιηθ ἴῃ 115 

ΘΧΡΙΠΙΟΔ ἢ 415 ΟΡΟΓὰπῚ ροϑβαϊ; οἷ, Αμὰ]. ροβί. 1 12. 77) ὃ: περὲ 
δὲ τῶν ἀρχῶν λόγον οὐχ ὑφεχτέον τῷ γεωμέτρη ἧ γεωμέ- 
τρης᾿ ὁμοίως δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν. Οποά δηΐμῃ 
ΡΒ βίο αφυϊάδη θὰ ΘΧΡΟΠΘΙ βιβοθρογαηΐ, ΠΟ τοραρηδύ Παΐο 

βϑῃΐθηξδθ 5664 οἱ βα[[γαϑδίαγ; πἰμηΓαμ Ργορίθγθα ᾿ᾶθο ρῥυίη- 
Εἰρῖα οοῃΐοιηρίδί! βαηΐ, χαρά πδίαγαπι 86. σΟΡΉΪΙΟΩΪ 51- 
Ιθοίδη ΠΟ οογέμμι απο δι ἃς 5 μοι ΪΔΓ6 Θηΐζ ΘΘΠι5 (ἕν 

- τι γένος α84) 6558 οχιβεπηδνθυιηΐ, φποα οϑί γα νογᾶ, Π6Ὸ 

ΡΒ ϑιοᾶνη οογϊβ 4] θαβάδμμ ΠΗ θι15. οἰ οα βου ρθίδῃι βο θη 1 
(σοφία τις 1, οἴ. ἀδ Ῥτοη. τις δά 2. 1003) 33), 564 βοείβη- 

{11 ῬΤΊΠΔηῚ ἃ Β.ΠΏ]ΠΔΠῚ, 4186. ΘΒ ΠΠΙΎΟΙΒΘ ἃ0 Ρ6Γ 886 60ῃ- 
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(οι ρ] αν. ΑΕ δἰ ιβιη ἱ ΘΟΡΉΪ 0 ΠΟῸΠ δβύ βρῇ γβίοδο, 56 ρτὶ- 
τὰ 6 ΡΒΙΟΒΟΡΪδ6. 

1005) 2 ὅσα δ᾽ ἐγχειροῦσι --- ὃ ζητεῖν. 8.0 Ιοοο 
ποίη 6556 ΒᾶπΟ ΘηΠΠΟΙ ΟΠ 6 ΠῚ δὲ ροποπάδιη ρμοίϊα8 ροϑί 

δῦ ὅτι μὲν οὖν --- 8 δῆλον ΑΙοχαπάοι ἰαάϊοαί ρν. 223, 17 
(ουΐαβ βϑηξεπίϊατη ργορθαΐ ϑοθννυ. δὰ ἢ. 1.), βρθοίοβα ΠΠπά 

4αΐάοπι, 5684. ἀπ 10. πὰ ν 6] νογθ νοὶ] παοϑββασίο. Ροββιῃηΐ 
ΘΠΪΠ 58η6 ἤδοο ψϑῦθὰ ᾿ἴὰ Θχρ! οαν! (εἴ, ΑἸοχ. 1. 1.}, αἃὔΧδ σαπὶ 

βϑαιθηΐθ ῬΓΟΧΙΠ6. ἀγοιπηθηΐαίοη6 προσήκει δὲ χτλ. ἃτίθ οο- 

ΒΔΟΓΟΓ (οἴ, οὐΐδιη [ἢ ᾿ρ5815 νου ]5 ἥκειν προεπισταμένους 

ὑδ, ἔχειν λέγειν 8, ἥκειν ἔχοντα 17), ἃ βιροιίονθαβ 

ἀθέθαι βοϊποίἃ 6586 νἱἀθαηίιγσ. 64 581] 415. αΠΠ σης 15. αἵ- 
(θη ἀουῖς, αι 16 }016 σα]σ δέσμη νου ον ΟΓαΪΏΘμ ἐθηΐατο. 6- 

νοοᾶπα βιη 6 ΒΌΡΘΙΙΟΥ 5. 1 π]ΘΙΠΟσΪδμ σοῦ) 429: διό- 

περ οὐϑεὶς τῶν κατὰ μέρος ἐπισχοπούντων ἐγχειρεῖ λέγειν 
τι περὶ αὐτῶν, εἰ ἀληϑῆ ἢ μή, σὰ ἰ5. δηι σΟὨΪπηρ ΘΠ 4ἃ 

βιηΐ οσορίίαη40 ὅσα δ᾽ ἐγχειροῦσι κτλ., 4πᾶθ νοῖθὰ ἢππο ἴῃ 
ποθ πη ΔΙ γον σοπῃβίγιθηάα: ὅσα δέ τινὲς τῶν λεγόντων 

(μὲ. περὶ τῶν ἀξιωμάτων) ἐγχειροῦσι λέγειν περὶ τῆς ἀλη- 

ϑείας, ὅν τρόπον δεῖ ἀποδέχεσϑαι αὐτήν, ᾿. 6. φαοά διΐθι 
αυϊάδπι οχ 115 Ῥ  γ81015, 41 ἀχ! Ομ δι  Π]ΘΠ ΟΠ ΘΠ ἰδΙη 181} 
ΠΘΟΘΒΒΔΓΙΔ ΠΣ 8186. ΔαἀπηἸβοιθγιηΐ Βα] θη 86, ΟΙΒΒΟΓΟΓῈ 5α50θρ6- 

Τυηΐξ, αὰὰἃ Ταίοπ6 ΔΟΟΙ͂ΡῚ Οροτίογοί νου ίθιη, 56. ΠΟ 88 {18 

ΘΓ 05 οὐ ρυδορᾶγαΐίοβ 6556 ἀοοίγ πὰ δΔηδί γοα ἰρϑ81 ῥτγοαι- 

ἀδγαηΐ; ἔα! δη ἀπά σαγο, ν θα! 4πὰθ ἀ δ πη ϑ ΓΑ ΟΠ ΘΙ 
Γοααίγαηΐ, αὰὰ6 ποη οἵ, δά "5 2, 9974 7, 4]1ἃὰ 14 σθῆι8, ΠΟῚ 
ΡῬθγβϑίοδο δϑύ βοίθηίίαθ 56 δηλ γἐῖοαθ, 486. 1ΠΠ8π}| Ρ γᾶ οΟ8556- 
τῇ οροτίοί. [ἴΐὰ δρίε ροβύ βδθο γψϑῦθα ἀδιπαμπ ν᾽ ἀθ: αν οοη- 
οἴαάογο ὅτι μὲν οὖν --- δῆλον. --- υ8 δι’ ἀπαιδευσίαν, εἴ. 

αἰ 8. 998κα 12--14. ΕΒ. Νῖςο. 11. 1094 23. 
100ῦ) 8 προσήχει --- 32 τούτου. Αἀ ρτϊπείρ ααοὰ 

ἀϊοαπς σοὨ ΓΔ ἀἸ ΟΙΟΠ8. ἐδιη 18 Π| βυπητη 1) ΠΟΘ ΠΟΒΟΟΠαΙ ρτῖη- 

αἰρίαιη. δὲ ργορομοηάπμῃ εὐ δχοα  ημπ νἴδιη [ἃ 5101 ραγδύ, 
αὖ ΡΒΠΟΒΟΡ 6 ῬυμΔ 6. 6586. αἸοαύ Ἡτγιηἰββιπα ΡΟΠΘΓ6 ΡΥ]Ποἱ- 

Ρἷα, ἀεοϊπάθ φιδ!α δὰ ἀθθοδηξ 6586 θχροηδί, δίαια ᾿ᾶθο 
486. τϑααίγιηΐν. σδάδγα ἴῃ ῬτΙΠοἰρία) σΟὨ ΓΙ ΕΟ 15. 46- 
πῃθηδίγοί. Ῥυπηδα ΡὨΠΟΒΟΡΒΙαΘ ρυϊμοιρίαμι οροτγίοί οὐ δρί[8- 
5 πηι δὲ δὰ σορῃοβοθηάσπι (γνωριμωτάτην Ὁ13}) πθὸ ἃ" 
Βνροίμοϑὶ ρεηάθαί, Πα ρμοῖ 56 ραίΐοί, αιΐα βοϊθηίζία, αιιὰθ 



186 Γ 8. 1005. 

ΘΙΓΓΟΓΟΠΙ ΠΟ. Δάιηϊ εἰ, 564 μάλιστα γνωρίζει, ἩΘΟΟΒβαυῖο Βᾶ- 
θεῖ ἀρχὴν γνωριμωτάτην. οο ὩρρᾶΓοί σοιμηραγδηέ ἢγρο- 
{6515 οί ομθιη Αγιβίοίο σᾶ; οϑῦ θη ΒΥρΟίἢ 6815. δᾶ ρτο- 

Ροϑβιίίο δὰ ἀδιποηβίγαπάιιηῃ Δα Ια, ἀᾳαδ6 ααππ ρμοϑβϑὶξ ἀ6- 
ΤΠ ΟΠΒΕΓΤῚ ΠΟῺ ἀοιπμοηβίγδίαγ, οὖ ΠΘΟΘββαἃ ΠΟ οβί οἱ, 48] 

ΓῸΠῚ δϑὲ δορῃϊίαμι8 (οἷ. Απ, ροβί. 1 2. 72α 18: ἀμέσου δ᾽ 
ἀρχῆς συλλογιστικῆς ϑέσιν μὲν λέγω ἣν μὴ ἔστι δεῖξαι, μηδ᾽ 
ἀνάγκη ἔχειν τὸν μαϑησόμενόν τι" ἣν δ᾽ ἀνάγκη ἔχειν τὸν 
ὁτιοῦν μαϑησόμενον ἀξίωμα. --- ϑέσεως δ᾽ ἡ μὲν ὁποτερον- 
οὔν τῶν μορίων τῆς ἀποφάνσεως λαμβάνουσα, οἷον λέγω 
τὸ εἶναί τι ἢ μὴ εἶναί τι, ὑπόϑεσις. 110. 760) 23: οὐχ ἔστι 
δ᾽ ὑπόϑεσις οὐδ᾽ αἴτημα, ὃ ἀνάγχη εἶναι δι’ αὑτὸ χαὶ δοχεῖν 
ἀνάγχη. --- ὅσα μὲν οὖν δειχτὰ ὄντα λαμβάνει αὐτὸς μὴ 
δείξας, ταῦτ᾽ ἐὰν μὲν δοκοῦντα λαμβάνῃ τῷ μανϑάνοντι 
ὑποτίϑεται. ΝΥ αἷς Οτο. 1. Ρ». 428), φιοτιιη πδαΐγιιμι δά ο ΓΟ 
Ροΐοβέ ἴῃ ϑυμημλιμ ἀθι ΠΟ ΠβέγΡα Πα] ρυϊποϊρίιιῃ,. Οαοά ααϊάθῃι 
τῷ οἱ γνωριμώτατον εἰ ἀνυπόϑετον 5ϊῖ, ἰία σομηραγαΐπη 6556 
ορΡοτέθί, αὖ ΘΓΓΟΣ ἴῃ 60 ἰοοιη ποθὴ Βαροαῦ ἢ60 ααϊβαθπδη 46 

60 [2}}} ροβδβι: (περὶ ἣν διαψευσϑῆναι ἀδύνατον ὃ12). Αὐ- 
4πο ἰΐα ααϊάοιη. σοιηραγαίιμη 6586 ρυϊποῖρίππι ΘΟ μέγ ἀἸ ΟΕ ἢ Ϊ8, 

Ροβίψφαδμη ἰρϑίη ρτοροϑβι ὁ 19 --- 235, ἀδιποηδίγας ὁ 23 --- 81 
πη ἴῃ τηοάμπιη. 81 νϑιϊπη οϑί, σαθα ΡοΟηϊαν ἴῃ ΡΥ ΠΟΙΡΙΟ 
ΘΟ ΓΔΑ ΟΕ ΟἢἾ5, ΠΟΡῚ ΠΟ ΡΟ586 π΄ σΟΠίΓΑΓΙἃ βίπηα! οἰ ἄθι γοὶ 
ἰηβιηΐ, δίψα! σοπίγαυϊα οϑῦ ρυορ ϑι]0. αἰβυιπδὴβ ΔΠ4ῸΙ ρῥτο- 
ΡΟϑι ΟΠ Ιάθμη Πορδηΐ (οἷ. ἀ6 ἱπίοεγρυ. 14): ΠδυῚ ποαᾳαϊξ αὖ 
415, ααοά αἰδνμιηαῦ, ἀθιη. βηα]! ποροί, 14 οδύ δαυίθμ αὖ τὸ- 
Ρυρῃθί ρυϊηοῖρῖο οοῃέγ !ο 0 η18. τὰ φαίάθμι ἀυριπμηρηία- 

τοπ6 Ατιβίοίθ! οβ ποααδαϊδι Ραμ άτι5. δδ6 ἰρϑύπη ΡΥ ΠΟΙ ρ ΠῚ 

σΟὨγ αἰ οἴ] ΟἢΪ8. ἀθιηοβίμαγα ψ ἑτ158586, {πο ἢ6Ὸ ρΡο886 Πρ 

ΡοΓβροχὶέ, δὲ 81 ἰξα νο αἰββοῦ ρου οοΓο, ἴῃ ΡΘΕ ΟΠ ΘΙ. ΡΤ] οἷ- 
ΡΠ Πἰμι15. μηδ} [δβϑίδιη πο  ἀἸββοί, Ηοο ρμοίιβ ν᾽ θέαν ἀδιποη- 
Βίγασ υ  π1586, ΘἃΠ) 6586. ὨᾺ 5 ὈΓΙΠΟΙΡΙΙ παύση, αὖ 51 ΡῸ- 
Ὠδίαμτ ᾿ρβϑα ΡΘΙ 8586 θυ 6586, ἴΠ46 σοηβοσαδίαν, αὖ ἃ} 

ΟἸΠἾθι15. ἐδ 8: Ὑ ΘΓ) ΔΘ ΠΟΒΟΔΙΕΓ, 
1005) 19 τὸ γὰρ αὐτὸ --- 28 ἀρχῶν. Τμο]ιι5ῖ5 ἴῃ ρᾶ- 

ΓΗ δὲ 115. ϑου}} 18, 48 6 ἀηΐο 6 ΘΧρ] ]!]οΔΠ60 οὗ ΒρρΙ Θμ4ο 4πδ6- 
ἄδῃ ᾿πϑουναηΐ οἷ, ὁ 27, σοποϊπηϊαΐθιη ΘΠ Οἷα! διιχἕβδθ 18] 

νἱάθοῦ; πδιπῆια τὸ γὰρ α. ἅ. ὑ. κ᾿ μ. ὑ. ἀδύνατον (ἰμπέ. εἴς 
γα!) τ. α. Ἀ. κ- τὸ αὐτό πυθιδοίιπμ οδὲ δηπηῃοίαι, σα ἀεῖμάο 

ΡΟ ΡΓΟΒΟΙΏΘΙ αὕτη ἴῃ δηϊμηηι ἰδ 5 τονοοαίασ Οὐδ6 
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δαΐθιη βἰηξ ργδοίογοα δά! οἰθη δα ἀοξουηϊπαηάμπμ οὐ δσοα- 

ταίθ εἰγοιπηβουθομάσμῃ {Ππ4 αᾶϑὶ ριυποίαμῃ ᾿ἀΘπΕ δ 18, οχ 
Ἰοοἷβ οορ μδίϊβ ρϑυβρίοὶ ροίοβί, αὶ βαηΐ ἀθ σοί γί μ 6 οἱ 
46 ἀοάαοίίομο δά δρϑιγάμπμῃ. ὅϑ0ρὶν. 6]. ὅ. 1674 23: ἔλεγχος 
μὲν γὰρ ἀντίφασις τοῦ αὐτοῦ καὶ ἑνός, μὴ ὀνόματος ἀλλὰ 

πράγματος, χαὶ ὀνόματος μὴ συνωνύμου ἀλλὰ τοῦ αὐτοῦ, 
-- χατὰ ταὐτὸ χαὶ πρὸς ταὐτὸ καὶ ὡσαύτως καὶ ἐν τῷ αὐτῷ 

χρόνῳ. δ ἰηίοτρι. 6. 17. 84: λέγω δ᾽ ἀντικεῖσϑαι τὴν 
τοῦ αὐτοῦ χατὰ τοῦ αὐτοῦ μὴ ὁμονύμως δέ, καὶ ὅσα ἄλλα 
τῶν τοιούτων προσδιοριζόμεϑα πρὸς τὰς σοφιστιχὰς 

ἐνοχλήσεις, 4φιοά Ποο Ιοοο ἀϊοὶϊξ πρὸς τὰς λογικὰς δυσχε- 
ρϑδίας ᾿ι. 6. 6 5ΟΡἰβεϊ8, ἀθβουρίο ρᾶσγιιπι δοσαγαίθ ᾿ΥΪΠΟΐρ]Ο, 
ΟΟΟΔΒΙΟΠΘΠῚ ΡΤΔΘ) Θᾶμηι18 Βρθοίοβδο το[αἰαίϊο ἶβ8. Εὰα5. ΑἸ ΠΠςα}- 
ἰαίε5, 488 [ασθββαῃῦ ῬΥΪΠΟΙΡΙΪ σΟΠίγδ ἀἸ Οἰ!Ο 15. 1ΠΠ Π] αίΟΓ 68, 
4ποὰ λογικάς δρρθ11ΐ, οοῃίογοηα βαηΐ απὰᾶ8 ἀ8 νᾶτίὶο 
Βαΐϊ8 νοοαθα}} αδι Αὐἰδίοίθ!οο ἀρία οΟ]]οοἹ οὐ απο 46. οχ- 
Ροϑιιε ὙΥ αἰ Οτρ'. Π|. ρΡ. 853 81]14ᾳ. Εχ ]οοἱβ 101 σοο! ]θοί5. ἃρ- 
Ρᾶτοί, πὸῃ χπΐηιιβ ἰαΐθ ραΐίθγα βίη δά ϊθοῦνι λογικός αδμη 
αἶτι5, ἅπ46 πιδμανῖ, βαββίδηθινι! λόγος, 4πὰ αυϊάομι οοιηρᾶ- 

Ταύοη6 νοὶ] οὰ ροίθγιηΐ ΘΟ ΟΙ ΠΔ}1, 46 1Π ΘΙ 56 ΤΟΡΌΘΠΔΙΘ 
νἱἀδαηίασ. ἘΠ ποὺ απίάσδιῃ ἰοο0 λογιχαὶ δυσχέρειαν'ΘΔ6 ογαηΐ 
Δαν ουβαυἸΟΓ μη ΓΘ ΠΟ Ὠἐα 0685, “86 ΠΟ 6Χ ἰρ8ἃ τοὶ τοΐα- 
ἰαπάδς πδίμγα, 584 πηΐοθ ἐκ τῶν λόγων ροίίδα βιιηΐ, 1. 6. ἴη66, 

αοά ἴῃ ἴουιμιία ρυϊποῖρὶ ἰἀθη 5. οὐ σοὶ οὐ ἰθιηρουΐβ οἵ 
ΓΘ ΙΟΤ απ, 486 ρΡοββαηΐ ἴῃ ΘΘΏΒΙ1 ΨΘΏΪΓ6, ΠΟΙ 8818 80- 

οαγαῖ5 Πού] Ομ Πη 115 ΟἰΓο βου ρία οϑί; οἵ. λογιχαὶ δυσχέ- 
Θϑιαν 511}}}} βἰηϊποδίίοπα Δ᾽ 1. 1087) 20θ. Νο γϑῦοὸ 08 συ 
οΥἱί, 51 υἱ8 λογικὰς δυσχερείας ᾿οο ἰΙοο0 6ᾶ5 ραίαγνουῖ ἀἰοϊ, 

ᾳ4ι86 λόγου χάριν λέγονται ὃ. 1009α 21. --- (ὑϑίεσια. ρείη- 
εἰρίτιθη. οΟὨ ΓΔ] οὐ] ῖ8. 4816 Ατιβέοίθ] 88. ργοροβαΐ, ααϊα αἰ - 
ἴεγαῦ ἃ δᾶ ἰοιπὰ Βαΐι5 ῥυΪηοῖρὶ!, ἀπὰς ἴῃ Ἰορίοα [ΟΥ̓Δ] 
[γεαιθηίαίαγ, ἴδοι! δὲ υἱάογο; Αὐιβίοίοϊ ὲβΒ. δῃΐ 46 τ 6 }118 

δοὶϊξ, Ἰορίοα [ογιη}15 46 πού! θ18 (Ποίϊο «ΑΓ δβί «4, πο- 

ἅμα δϑί δδάβθιη δἂὺ ΠΟίΪο ἤθη --- 4). Νξαῖιθ ποο αἰ ὰ οϑύ 
ἀἰδουίπιθη, πᾶ. 410 Ομπΐηο Ἰορίοα Αὐἱβίοίο θα ἃ ἰορὶοᾶ 

ψ 6 ἴουιμλ]} βοιπηοιίαν (Τ τοηά, ΕἸ. 106. 8. 68. ποΐ.}; 1ἴἢ 40 
ἀἰβουϊμηΐηθ πὐτιιπι νἰγία8. σου Πδίαι ΡΒ] Οϑορδθ Αὐὶβίοίθ! οδο 

(Τσθμά6]. 10ρ. Τὐμίοιβ. 1. ρΡ. 18. 5344.) δὴ υἱΐαα. (Ηοιθατνί 

ΕἘΠῺ]. ἴῃ ἃ. ῬΆΠο5. 8. 991}, μθὴ δϑύ μαΐι5. ἰοοἱ παδΟΓΟΓΘ, 
1000) 235 διορισμόν εἴ. Θ ὃ. 10484ώ 2, 20. Τορ. Υ' ὃ. 
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131) 8. - δῶ5 Ἡράκλειτον οἴ. ὅ. 101θα 10 544ᾳ. -- 38 
δόξαν οἵ. «ἡ Β 2. 996) 26. 

ΓΥΡΕΤΥ. 

Ῥρϊηοὶρίιηιν σον αὐὶοίτοτι ἐδ. διέ ψιιῖὲ σογεην 6556 ἴηι ίλαπ- 
ἔμν, 1000 95 ---Τθῦύθα ὅ : δ εονμιργοδανὶ φιιΐάδηι. φιοα ἐὲ 

Ῥοπίιϊαπί, ταίοεϊπαπάο {πα ρεϊἱποὶρίμην ποτ μοίοεί, αὖ ---Τ1. 

γοξμίανὶ σθρὸ ροβϑμπΐ ρυἱπεῖρὶλ ἐπ αΐονο5. δὲ εἰ ρνὶἱπεὶρὶὲ 

πυογξαίοηιν αϑηοδεαπί ααὐἱαὶ, ἀμηπιοάο σοπερααπί, 56 αἀϊσοναο 

οορέμην φιεϊρίανν δὲ εἰογη ον δἰ ηϊμοανο, «11 --- 1007 20. 

Θμδίαίο απΐθηιν μγϊὶπεὶρίο δον ααϊοίοτὶς {οἰ ἐπι" Θπινὶς διειῦ- 

δἰαπίϊα.. οἱ γὐδιὶΐ πἰδὶ ρον" ἀαεεϊθη8 ργαδαϊοθίι", πθα ροίο8έ 

ἑαηεθι Μίογὲ κε ἐπι Ἰηηϊέην ἀσοὶθη5 ἀεοϊα θη ἀεεϊάαΐ, «120 --- 

δ18:; ἀοἴπαδ εοπιδοφιίν" μέ ογεμῖα δὲπί ἑάφηι, ὑ18 --- 1008 2, 

αἰΐαφιο ἰὰ δ'θηῖι5 αὔδια σομοοάθνο σορβ' τι" ργυϊποὶρὶὶ ἐη- 

Μιϊαίο» 65, αἿ---οαὐ 11. ΣῈ φιιαπιψεαηι αἰϊσοπαίο (οἰ ρνὶπεὶ- 

Ρίμιι, αϑφοηαο ἰαηιθη τοτὲ ροδϑιμηξ τι0η οἷτι5 υογίαίθηιν αρνο- 

8607 12 --Ἰθῦ9α ὅ, 

1005 85 εἰσὶ δὲ --- 1006) 15 σημαῖνον ἕν. Ἐπ56 ηπὶ 
ΡΓΙΠΟΙΡ πὴ σΟὨ ΓΤ ΟΙΠΟ ἢ 15. {0]] 6 Γ6 βαβορογοηΐ, ἰᾶπη δηΐθᾶ ἴὰ- 

οἴὰ ἨδγδοΙ τπθηθοηθ 5θηϊ πον (χαϑάπερ εἴπομεν ὃ 30, 

οἵ. 24), απογιμη αποβάδηι ἡδίμπγαθ ἀἸβαα βίο π6 ἴῃ Πᾶης 56ῃ- 
ἐοπίίδι ἀο]αίο 8 6556 (χοῶνται δὲ --- φύσεως 1ῦ0θδα 2, 3) ρῥτο- 

ΧΟ οδρὶία οχροηϊέ 1θ09α 22 54ᾳᾳ. Οἱ φαϊάθιῃ ἐμ δ ίΟ "65 
ῬΓΙΠΟΙΡΙΙ φαοα 1ΠΠπ4 ρυϊπεϊρίη. ἀθιη ΟΒΕΓΑΓῚ ροβίυ!απξ, ἰρϑὶ 

Ῥτοάαηΐ, ααδη ΠΟ σορηϊΐαι. Βαθθδηΐ ΘΕ ΡΥ ΠΟΙΡῚΪ Παΐαγδμη 

οἵ τηἱν οὐ βδ ἀθη] ΟΠβίΓ Δ ΠῚ ταϊοηθηι, δὲ ἀπαιδευσίαν αθ, ᾿ῃέ. 

τῶν ἀναλυτιχῶν ς0}}. 8. 1005) 8. Νραπα δηΐπὴ οἰμηΐὰ Ρο85- 
Βπηΐ Τί! Οοἰ Δ Π40. σΟΙΠΡΓΟθ τ, οἷ, δα δὶ ἃ. 9974 7. Εὲ ρείη- 

αἰρίαθη. ααϊάθη ἀθιπ ΒΕΓ ΠῸῚ ρΡοίοϑί, ρυορίον 14 ἰρβίμη 
4αἴὰ Θδύ ρυϊηορίμιη; δ βᾶη6 γϑ[αταυ] ροββαηΐ, αὶ {Ππ4 1η- 
{π{ΠὩ}} βιβοθρουϊπέ, ἀσπιηοο ἀἸσθηο 56 5 ΠΠἸοᾶτο Ια] 
(ἄν μόνον τι λέγῃ 13) πδῆπθ ἰπᾶη 68. 50η085 δάθγ οοηῆῇ- 

ἰοδηΐασ. ΡΙΟΥΒΙ5Β. ΘΠ αἴνοιβὰ δϑί θιποηβίγα αὶ οὐ σοία- 
(Δ 41 τδίϊο; ἀθιποηβέγδίϊο θη Γορϑίθη ἃ δθβέὲ οχ ρτοροβιῖο- 
ὨΪθ115. δ1ἃ Παίαγα Δ ΓΟΥ 15. οὐ δὰ σου ποβοθηάτ ΔρΟΟΥ 15 
(Αῃ. ροβί. 1 2. 71) 17 5ξ4ᾳᾳ. Αη. ρυ. 1 31. 40ὺ 38); ᾿ίδαπα 5ὶ 

415. Ῥυϊηορίαιη. Ομ ΓΔ ΟΕ 15. ἀθιπ δέ λαΓο βιβοορ οί, 4π0- 
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Ηἶδη ΠΟ δϑύ ἃ]1ὰ Ῥτγοροϑί(ίο ἴδο ἃ] {10γ, Ποὺ ἤθη ροίοϑέ 
χαΐη 14 ἰρϑί ῥγῸ Τὰπάἀδιπθηΐο ΘΟ πο θη] ροηαΐ οἱ ἃ} δά- 
ΨΘΙΒΆΓΙΟ ΘΟΠΟΘΩ͂Ι ροβίμι!οί, ααρα ἃ}0 ἰηϊο δά ἀαπιοηῃβίγδη- 

ἄσπιι ογαῦ ργοροβίίαμι (αἰτεῖσϑαι τὸ ἐν ἀρχῇ «17, ἰμΐ. προ- 
χείμενον, οἵ. ΤΊΘΠ46]. ΕἸ. 8. 42). πα νογὸ τϑ[αίαγο Δ] Πὰ1η 
βαβοῖρί!, ἰηἰεαπι οαρὶΡ 8]0 115 ῬΤΟΡΟΒΙ ΓΙ ΟΏΙθ1ι5, απδ6 δάνοι- 
ϑαυαβ ΠΡΌ Θἢ5. ν ]οη5. σοποραϊί, οὐ νοὶ ἰπθββα ἴῃ Ηἰβ υ6] οχ 

ἢΐ5. σοηβθαῦὶ ἰ4, φαοά ογαῦ ἀθιπμοπβίγαη πὶ, σοιηρτο αί; πᾶ 

ἴῃ ΓΘ ΠΟ ηἐΔΙΙΟΠ6 51 ἰθοίθ ἴα ἰρβιιπὶ ΡτῸ [αηἀδιημθηΐο ΡΟΠΪ, 
αποά 6βύ σοιηργοθδΠάιιπι, ΠΟῚ ᾿ρ81 ρούεβθ οὐ οὶ ρα 10. ρῥυῖη- 
ΟἾΡΙΙ, βοά ροίϊιβ Δαν ουβδ 15. οἰ 115. ΡΘΕ 1018. ῬΓΙΠΟΙΡΙΙ διιοίου 
οβϑὲ (ἄλλου δὲ τοῦ τοιούτου αἰτίου ὄντος «18, τοῦ τοιούτου 

1. 6. τοῦ δοχεῖν αἰτεῖσϑαι τὸ ἐν ἀρχῇ, εἴ. α«25). Αἰηπα δἀ 
τοἰπέαπο5. ᾿ῃΠΕαύογοβ ῬΎΙΠΟΙ͂ΡΙΙ ΘΟΠ ΓΔ ΠΟΥ] 15. 111] τθαα]- 
Τἰζαγ ἰϊπα], ἰδ 14 αποα δάνουβασιαβ, ααὰῃ αἰβραίδί, 60 

'ρβο 4ποά ἀϊδβραυίαί (ὑπομένειν λόγον 426} σοποραϊί, 86 41- 

6 η40. Δ] φα]ὰ 5ἰθηϊοατο. (γοχίηὰ νεῦρα 420 ἔτι δὲ --- 28 

οὕτως ἔχοι τποίη]85. ᾿ΠΟΪτ151, ααϊὰ οὐ ΡῈ. δποίοτιαίθπι [Π0γῸ- 
ΓΙ ΤΠ ΠΕΒΟΥΙΡίΟτι οὐ ΡΥΟΡίου Θουτ βϑηςθηί δι ΘΓ 8. ΟΥἹ]- 

ἐὰν ἀπθιίαίο. ΠΥ ΘηΪΠ] ΟΠΠΠ65. Ομ ὑπηΐ ἤδθὺ ψοῦθὰ ρῥτδο- 
ον Αὐ οὐ 7), οχ αὐἰθιβ 1Π6 φαδηΐαπι τοααϊγαῦ σα ἢ 6]. 1 
σοηδίϊαοπαο ἰοχίι ἀἰχὶ ἴῃ ὟΟ]. 1. Ρ. ΧΝ, Βαϊ. δαΐθμι ἃὰ- 

οἰοΥ 5 ργορίογοα ἀπθῖα οβύ, 4ποα 1 1080 σοιημηθηΐανίο Α16- 

ΧΘΠΟΟΡ Πᾶθο σϑυθα ΠΟῚ ν]ἱἀ δίῃ γοβρίοθγθ, [σού ῥτὸ ἰθιηιηδίθ 
Ῥοβίία. 1) 6 πᾶ 81 βϑηξθηξ πὶ νυ] σι βρΘοίδηι8, Οἰ ΓΘ Πα1- 

τηῖ15 ἴῃ ψουθ 5 ὥστε οὐχ --- ἔχοι Ἰηΐγτα ρϑιοᾶβ Πἰη6858. ἰ{θ Δ 15 
α28, 30; εὐ οὰ απ86 δηξοοοάπηΐ ἔτι δὲ --- ἀποδείξεως Ἰαύοτ- 

ταμπηριιηῦ ροίϊα5, αυδιη δα! ανδηῦ δα πύθῃ ΠὩΓατη. ΠΘΧΌΠΊ; ΠΘα6 

ΘηΪπ] 60 ρου πϑηΐ, αὖ ἃρραγοαῦ σαοιηοἊο [18 σΟηοθββὶβ. 861- 

ϑαίαν αυβρίδιη δ4 σοησοάδησαμπι ἰρϑιπὶ ΘΟ ΓΔ] οἴ]Ο 15. ρυίη- 
οἰρίαιη, 564. βἰβη Πποδηῦ ΤΠ ΠΕ ΔΙΟΤ Θ πὶ θιπὴ ὈΎΪΠΟΙΡΙΪ, 4] {Ππ4, 
56. 4ἸΙο6η640. 5 σι Ποαγα ΔΙ Ια], ΟΠΠΏΪΠῸ 5[η 6. ἀοιπμ ἢ βίγ δίῃ 6 

ΠΟΠΟΘββουϊ, ΠΟ ΡΟ586 510 ἴπΓ6 ᾿ρ8185 ῬΎΪΠΟΙΡΙ ἀοιπμοηϑίγα- 

ΦἰΟΠΘ Ροβύμαγθ.) ἴδιη ἢ0ο, “πο ΡΓῸ ΘΟΠΟ6850 51πη10 ΔὉ 
Δάνθυβαυο, βοΐ Ποᾶγ 6 8] δατη 4] αἰβραξαί, 5. {ΠΠ|ι|5. οχ- 
ΡΙΪοαῦ, δὸ ρυπιη. απϊάθαι {Ππ4 σογθιη, ααοα ργοὸ σορι 
ΒΕΒΙΘΟΙ οὐ ργδϑάϊοδίὶ ροβιίιμη ἰρβαμ Ομ  ηθὲ Θπ ΠΟΙ ΔΕ ΟΠ 8 
νἱμη, εἶγαι, 5] σασο σονίπμη. Δ] 1414 ἀἸοἰέ, πα ἀἰβι!ηρτπίατ 

ἃν ορροβίίο μὴ εἶναι, «28 ---31, ὅτι σημαίνει τὸ ὄνομα τὸ 
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εἶναι 7) μὴ εἶναι τοδί 1. 6. ὅτι τὰ ὀνόματα, τό τε εἶναι καὶ 
τὸ μὴ εἶναι, σημαίνει ὡρισμένον τι. ((. ΑΙοχ. ρΡ. 231, 29: 
ὀνόματα δὲ εἶπε χαὶ τὸ εἶναι καὶ τὸ μὴ εἶναι. Οποά πὸ 
ΤΠ ΘΠ, τι) ρΡΟίΐ5, 601]. 46 Ἰηέοιρυ. 2. 3, νἱἀδθαηΐαν ῥή- 

ματὰ δρρθ!! μα 6β86, οἵ. 1014. 3. 16) 19: αὐτὰ μὲν οὖν 
καϑ' ἑαυτὰ λεγόμενα τὰ ῥήματα ὀνόματά ἐστι καὶ σημαί- 
γεν τι. Δοὸ ρῥιδθοῖραθ ααϊάθ νοο. ὄνομα ἴθὶ ϑαππη Βαϊγοί 

Ἰοσῖιμ, ΡῚ ΟρρΟὨΙα ΠΟΙΟΠΙ ἃ6 5: ΠΟδΕΙΟηΐ, τῷ λόγῳ, 

οἵ. ορροβιίία ἱπέον. 586 ὄνομα οὐ λόγος Τορ. Υ 2. 18θα 2, 9. 
9. 139411. 11. 199α 25. 7. 14θα 34. 8].)) ---- Τ)λεἴπ46 ἐγαηϑὶΐ 

Δ νἱπὶ 515} 1ΠΟδ  ν8Π| ΠΟΙ ΠΪ8, αποα 5.166} Ἰοσαμπ δια οΐ 
α81 ἔτι εἰ --- 15 σημαῖνον ἕν. 51 ἀποα ΠΟΠΊΘΠ 515 ΠΟΤῈ 

4αϊαρίαμπι ἀἸοἰπιβ, γα]! 51 ΠΟΠ6Π ἢ ΟΠ] 5]ΡΏΪΠοαγο ἀ16]- 
115 Δ Π 1118] ὈῚΡ 65, ΠΟ ΠΟΘ ἀἸοίηϊ5, ΡΓΔΘ ἸΟδΓΪ ῬΌ556 46 
᾿ομηΪ 6. ΔΗ ηαΪ] ὈΠΡ65, να] δοοίάογα Ποιηΐηὶ αὖ 510 ὈΠΡ65 δπὶ- 

1η8], 564 1ἰἃ 1 60 ΘΟΓΠΙ ΠΟΙΟΠΟΘΠ “80 5} 5ἰδη πὶ ΠΟΙ ΠΪ5, 

αἴ σα! ἀαυ ἀἸϊοαίαγ 6586. ΠΟμο, ἰάθη ἀϊσοηάμηι 516 βυδρία 
Παίατα ἃ 558 01ἃ 6556. ΔηΠηᾺ] ΒΙρ65, ἂν ἢ τι ἄνϑρωπος, 

τοῦτ᾽ (ἰηΐ. τὸ εἶναι ζῷον δίπουν) ἔσται (8.5. αὐτῷ) τὸ ἀν- 
ϑρώπῳ εἶναι «33, εἴ. Τορ. ΥἹ 1. 139α 25: χαϑ'᾽ οὗ τὸ ὄνομα, 
καὶ τὸν λόγον" δεῖ γὰρ τὸν τοῦ ἀνθρώπου ὁρισμὸν κατὰ 
παντὸς ἀνϑρώπου ἀληϑεύεσθαι. Ἰὰ που γογὰ νἱἷβ δουη δα 
ΒΟ ΠΟΘ ΠῚ, αὐΓαπη δα 6 ΠῚ ΠΟΙΆ 6. ΔΙ] 10 ἀΠτ1ΠῚ ἀἸΟΔΠη118 ΒΙΡῺΪ- 
ΠΟΔΙ 8ῃ ροἷαγα, 040 Πηϊΐᾷ ΠΠΠΊΟΓΟ, Π1}}}} δά τϑῖῃ αἰ οτί; 

ΡΙαΓ 65. θηΐπι, 564 δὰθ Πηϊΐαθ δἰ αβάθιη ΠΟΙ 8. ΠΟΙΟΠ65 αἀἶνογ- 

815 ΠΟΙΏΪΠΙ 115 ροΟΐοσηΐ αἰ ΒΕ Πρ] ; ἸΠ ΠΗ δαΐθη αἱ 16 ΠΟ- 

Π]ΘΠ 5Ι ΟΠ ΟᾶΤΟ σΟη ΘΠ ἀοΥΐ, 15 στὸ νογὰ ἢΪΠ1] ΒΙο ΠΠοα ΟΠ] Π6ῃη- 

416 νϑὶ ἀϊβραίαηα! ν] ΟἸηηΐη0 σΟϑ δ Πα] [αου!αΐθιη θυ σεϊ, 
- 2 ρυποίαπιη ροβύ ὄνομα ἰζθιηηιθ ὁ 4 ριποίαμη ροβέ δίέ- 

ποὺυν ἀοΙον: βϑοιίιβ. 51 1{Π{π|4||Πη 6} ΘΠ ΠΟ αἰ! 0 15 ἀπίθοθάρη- 
{15, οἵ. ΟΠ 5. Ρ. 10. --- Ορίαξίνιιβ εἶεν δὲ ργο εἰσὶ δὲ, αθπη 
οχθθοί οοα. 4, δϑὲ βᾶηθ οἵγ ρἰδοθαύ (οἴ. Βγοῖον Ψ6η. [π{, Ζ,. 

1843. Ν. 219), 564 Βαιιά βοῖο δὴ διηθηάαδίουὶ ἀθ δία. 

1006ὺ 13 οὐ δὴ --- 384 ἄνϑοωπον. Ηϊβ Ἰρτέαγ ροϑί- 
εἰ (δὴ) ἀοιποηβίγαξ ΠΟ ΟΠ ρΡΟ5868 πὖ ἰάθη νογὸ ἀϊοαίαγ 

οὐ 6885 ΒΟμΟ οὖ ΠΟῚ 6556 οπιο, 39. Οἰοά πὶ δἃρρᾶ- 

Γοαΐ, ΤΟΙΙΡΊΟ56. ἐθηθη τη} οβύ απ 516 φαοά ἀϊοίμηι5. σημαί- 
νειν ἕν, Πθῆ6. ΘΓ ἸΒΟΘΠ ΠῚ ΟΠ] 60 αποα ἀϊαίπιι5. ση- 
μαίνειν χκαϑ' ἑνός "14. Νιμπίταμι ρον σημαίνειν ἕν ἴρδᾶμι π0- 
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ἐἰϊοπ οι 5 5ἐδη 2] οὴη ΠΟΤ 5. Δ] ]Οαΐ 15. 5 σΠΙ Ποδπηι5, τὸ ὅπερ 
ἀνϑρώπῳ εἶναι (εἴ. δά 2. 1003) 32), νοῦ χαϑ᾽ ἑνὸς ση- 
μαίνει φαδοοιηάαα 46 δοάδιῃ βαθίθοίο ργαθαϊοαπέαν, σνϑἰ πε 
μουσικόν, λευχόν, ἄνϑρωπος, 106. Οποά 5ὶ ἀϊοδιηι5 ᾿άθιη 

6558 δ σημαίνειν ἕν, ἴῃἀ46 ΘΟὨΒΘΠ 68. οὶ, αὐ Παδθοιπαῖιθ 

46 δοάθιη ργδϑαϊοθηΐαν 46 μη βἰηΐ ποίίοπα οὐ βιιθϑβίδηςια δὐ- 
4ὰ6 14 ἀδ 4ὸ ρμυδϑαϊοθηίαγ, ἃ6 Ῥγορίογθα οὐϊδιη ἰῃΐου 56 
ποίΐοη6 βαρ βίδηι8}1, χατὰ τὸν λόγον τῆς οὐσίας, δα ά θη: 51ηΐ, 

Βοος δϑὲ δαΐθῃ συνώνυμα (εἴ. δά 41 6. 9870 10; ἴαϊΞο πος 
γοσαθαϊαμῃ ἰηξεγργοίδίαν ΑἸοχ, ρ. 236, 26), ἀπά ἴδοι !α. 60 

ΘΙ ΘΠ ΠΠ5. τῤ ΟἸΠΠΪἃ 6886 ὈΠῸΠῚ ΠΟηΐΟΠάδημι5, πο ΡΓῸ 
τη Δ 650. Βαπημη8 6. ἈΡΒΕαΓα δ 15. 55 ὴ0. Ατβέοίο! οβ ΡΟΠ6ΓῸ 50- 

Ιεΐ, οἵ. 1007) 19. Ζ 11. 1036 20. 4]. --- Ηδπο ἰρ᾽ίαγ 41- 

[ογοπίϊδμη τοῦ σημαίνειν ἕν οἱ τοῦ σημαίνειν χαϑ' ἑνός 58ὶ 

(ΘΠ Η}115, ὩΡΡδγθύ ΠΟῚ ΡΟΌ886 [46 66 10] 6586 ΒΟμΟ οἵ 

ΠΟ 6886 ἢοπ0. Νδμπ ΡῈ σημαίνειν ἕν ΠΟΙΌΠΘΠῚ δι βίδη- 

ἐἰα! οὶ ἀδηοίδμηιβ; ΠΤ 51 [46ΠῚ δϑϑϑί δὲ ΒΟΙΠΟ δὲ ΠΟ -ΠΟΠΊΟ, 

Θδ θη 6556 ΠοέϊΟ 55 δ ηΈ184}15 Ποιηΐηἰ5 (τὸ εἶναι ἀνθρώπῳ 
024) εὖ ποη-Πομηἶβ8 (τὸ μὴ εἶναι ἀνθρώπῳ). Ναιι ἄπο 
51 αΙοἰπηα5. ἀπππὶ Τἀθιη]16 6556, ΒΟΟ αἰείμηι5, δδηάθη 6586 
αἰγίπβαιθ ποίΐοπθη. τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ εἶναι ἕν (οἵ. 
}15 544.), ὡς λώπιον χαὶ ἱμάτιον, εἰ ὁ λόγος εἷς, ἙσΟὨβέΓαΘ: 
εἰ ὁ λόγος εἷς, ὡς λώπιον καὶ ἱμάτιον. (Ἰάρσιι Θχομιρ απ 

ἀἴνθυϑὶ ΠΟΙ 8 ἴῃ δήθ ποίϊοπα οἴ, Τορ. 1 7. 108α 10. 
Ῥηγβ. 1 2. 185) 20.) Αἰᾳαϊ σοποοββιηι δϑί, 51 ΠΟΙηΘ ἢ ΒΟΠ]Ο 

ΒΙ σΙΠΟΔΓΟ ΑἸ Οἴτηι8. ΔΠΪΠ|8] Ὀρ65, ααϊἀαυϊ 4 νοῦ ἄϊεὶ ροββι 
6586 ΒομιΟ, Δ ἀϊοοη πὶ 6556. Δηΐμα] Ὀ]Ρ685 6556. [η46 οοη- 

ΒΘαΪΌΓ αὖ ΠΟῚ 510 βιιδρίθ παίιιγα ἃ0 ποίϊομθ ΠΟ δηΪπι|αΪ 

ὈΙΡ65. -- [ῃ οοηβίίαιθηἋο οὐ αἰβεϊ ρθη 40. ἐθχέμ Δ]Ι4 0 168 
ἃ ΒΟΚΚΟΓΟ αἰβοθβδί. ῬΥΙπιαπ ΘηΪΠ] ΡΔΙΓΘΗ ἢ 6515. Βρηα Δ6Π1- 

θδϑηάα ρίαν ἴῃ δηπποϊδέίοπο ὁ1 οὐ γὰρ --- 18 συνώνυμα 
γάρ; ᾿ῃβϑυι αν Θηΐπη Πᾶθο ΘημΠοἰδίϊο τπὖ Θχρ!]Π! οθηΐν σοῦθὰ 

μὴ μὸνον χαϑ' ἑνὸς ἀλλὰ χαὶ ἕν, δ Ῥτοχίμη!ϊβ νυ 8. χαὶ 
οὐχ ἔσται χτλ. τηδηϊξοδίο σοι  ππδίμ ΘΠ Ποϊδέμπι 5ῈΡ ΘΙ 5 

οὐ δὴ ἐνδέχεται. Τ)εῖη46 29 οσοιππια πο ροϑβί εἰπεῖν 564 
Ροβί ἄνϑρωπος ροποπάμπι 6556 φοιῃρτγορανὶ ΟΡ5. Ρ. 11. Ηοο 
Θηΐη ἀἸοῖς Αὐἰβέοίθ!θβ: 51 σα] 4 νοῦ αἱ οἰζαν ἤθη 6556, [461 

ΠΟΟΘΒΞΒΔΡΙΟ ΑΙ ΟΘΠάτιπ| οΥἱέ 6556 ΔΠΪΠ18] ὈΐρΡ65, απ οηΐδπι πᾶ 66 ΡΟ- 
βι1ἃ δύ βιϑ: Ἰ Ποδίϊο ποιηϊηΐδ ῃ οιμο; οἷ. Δη. ροϑβί. 1 4. 734 29: 
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εἰ χατὰ παντὸς ἀνθρώπου ζῷον, εἰ ἀληϑὲς τόνδ᾽ εἰπεῖν ἄντ 
ὕϑρωπον, ἀληϑὲς χαὶ ζῷον. 

1006ὺ 34 ὁ δ᾽ αὐτὸς --- 10074 20 διαλέγεται. Οποά 
᾿ασιβηϊι6 ἀοπηοηβίγαν ΘχΟυβ5 ἃ ΠΟίΙΟη6 Ποιη η15, Ιἀθὴ ΠῸΠΟ 

σΟΙργοθαΐ φγοίθοίιβ ἃ ποίϊοηθ πδρδίϊνα ΠΟ - ΒΟΠΟ; Δ π8 1 

ἈΡΓΟῚ Θη ΔΓ! Ο ΘΠ] ΟἸΠ αἰβύ ηρτιδῦ ἃ ΒΡ ΘΓΙΟΓΘ ΠΟῸῚ ψἱᾶθο; Π6- 
4.6 δηΐηι ἰρ88 Τὰ ἀν ουβᾶ δύ ἃ}0 1118, φαΐ πι δ 6 εϑί ορ- 

ῬΟΒΙΠΟ βῖνθ ἃ0 Ποὺ βίνβ 8}0 1Π 0 1π|{{ππὶ [6 ΘΘγ]5, ΠΘαπ6 ταίϊο- 

πῖθ5. ταν 815. δίψα δηΐίθα. ΝΙῸΣ δηϊη ἤᾶθο οἰϊδ πὶ 8Γ- 

σαυμηδηΐαίϊο ἴῃ 60, 4πο04 ΡῈ σημαίνειν ἕν ἀοποίδίαγ ᾿ἰρβἃ 
ποίϊο, πΠοη δοοίἀοηίία ποίϊοηϊ. Αἴᾳφαθρ ππης ἴθγο ἴῃ τηο πῃ 
Α΄. ἀγριπηθηΐαίασ, ΑἸΠαπ αν οϑί ἃ ΠΟΙΏη6, Π]δΡῚ5 

οὐϊδιη ἀἰνθγβαιη δϑί ΠΟ - ΠΟΠπῚῸ 40 ΠΟΠΉΠ16, ΦΙΟΠΪΔ ΠῚ ΡΥδΟίοΓ 
αἰνογβιαίθμ δὐϊδη ΟΡΡΟΒ ΟΠ Θ μη ἴῃ 86. σοηϊποί; 4αδΓ6 5ὶ 

11ἃ ΠΟῚ 6556 ᾿ἄθμι σΟΠοθαϊέαγ, τη 8915 Ιἀθιη ἀ6. ἢ]8. δι οοῃ- 

οοἀοηάαμ. ϑ1᾽η 1Π|, λευχὸν ἄϊεο οὐ ἄνϑρωπος, ἀπὰμη ἰά 6χη- 

46 6556 415 ἀϊχουϊέ, φαοηΐδι 46. ΘΟ ομ) ργδϑαϊοδηΐαγ, ᾿ηΠ46 

οοηῃδβραιϊιίίαν (ἔσται αθ, απο οχ ΑΙοχαηάγο τ ρϑί ρτοὸ νὰ]- 
σαίο ἔστι, οἷ. δά 1000 17, ἐοιπροτα ζαΐαγο [οίδιη. οχ ορὶ- 
ΠΙΟΠ6 Δάν ουβδ ΓΙ ΟΛ ΠῚ] σΟΠΒΘαπΘηξδμ ἀοηοίαΐξ, οἴ. ΟΠ)5. Ρ. 65) 
4ὸ δηΐθα ἰδ ἀδαἀπχεγαΐ δάνουβαυῖοβ, 1006ὺ 17, τὖ΄ ΟἸπηϊα 

51ηὉ 146, θῸ βοίιπῃ, 14 αποά νοϊαπί ῬΥΙΠΟΙΡΙΙ 1Π{Π{᾿Δ| 068, 
αὖ] Ορροβίία βἰηύῦ 1΄θιη. [δπὶ σοη 641 ροίαβί, 51 45. Ἰηέογτο- 
ϑϑίαν, αὐγαπι {ΠΠπ4 516 ΠοιηῸ, γ γα φαο διηηη 0 δῖιμ τοβροη- 
ἄδθγα ΡΟ856, 6556 ΠΠπ4 οὐ ποιῃίηθιῃ δὲ ΠΟῊ - ΒουηΠ 61 ( 6ϑύ ΘηΪ πη 

γν. 5. Αἰθιι5, τημβιο8. οο., 4π86. ΟΠΙηΐὰ ἴπΠ ΔΙ Ια ΠΟΙΟΠ]Β 

ΠΟη - Ομ σομπεϊηθηΐα.), δὲ 15 ἴῃ 60 σε] [4}ΠΠπὰ} σοὶ] [4}ΠΠ1|| 

απο Ἰηξευτορ δίϊιβ ΒΡ ]Π]ΟἸΓΟΓ, “Ἃαἃ 510 1π44, ᾿μηπηβοοῖ σο- 

ΒΡΟΠΒΙΟΙΙ 4814 1ΠΠ] ἃ ὁ ΟἹ ἃ ἃ; ἀἰδβεηριιοηἃ δαΐομη βιιηΐ δοοϊθῃ- 

(ἰὰ 40 ΙρΡ88 τοὶ πδίπγα οὐ ΠΟΙ Π 6. 80 181 ΡΤΟρίοΓοἃ ΠΟῸῺῊ Ἰπηπ|}- 

ΒΟΘη4ἃ ΤΟΕΡΟΠΒΙΟΙΪ, “ποηΐδηι γν 6] ΟἸηηἶᾷ β5ηΐ ΘΠΠΙΠΟΓΔΠ ἃ 
γ6] ῬΤΟΓΒι5. ΟἹ 6 Πα; ΘΗΠΠΘΓΑΤῚ Δαΐθ μη. ΟΠΉ118, πἰροίθ 1η- 
ἀοπηϊία, ποθὴ ροββαηί. (418 εἰ μὴ καὶ τἄλλα --- προσαπο- 
χριτέον. (οπίδοίατα (ὐἀβδυθοηὶ, εἰ δὲ μη, καί βου θη 5. ΡΓῸ 

εἰ μὴ χαί, ε58 5β8η6 συγ ρῥἰαοοδέ; νυ]οδέα. Θηΐμη σου ἃ ΡΆΓΙΙΠΙ 
ν᾽ ἀθηίαν ἃρία, 5᾽φαϊάθηη πη ογδΐ αἸσθητμ: ΠΪδὶ ργδθίογθᾶ 

ΓΟΒΡοπ ἤδη άπ οβ΄, 566 ροίϊιϑ: ΠΙ5Ϊ ργδοίουοα ΓΘ ΡΟ ἢ- 
ἀοτο γνοϊπογιί. Ῥοίεβέ ἰδιηθη δοααΐθβοὶ 1ἢ σνα]ο. ἰΘοίί 6, 

51 ΘΔΠῚ 516 ἰῃέογργ ἴθ]: 51 [οτίθ σου πὲ Δάν υβαγ 1ΠΠ], 

ΓΟΒροπάθηἦα 6558 ριδοϑίθγοα οἵμηϊᾶ δοοιἀ6η1ἃ.) 
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τὐηϊνουβδῃι ΔΥΘΊ πη Δέ! ΟΠ 61, 48 ΤΓΘίαίανα Αὐβίοίθ 65. βέα- 

ἀεὲ ρυϊποῖρὶϊ οοπέγδ οὐ Ο5. ΠΕ δίου 8, δῖ ἀΠῸ ααδβὶ οθέαέιι 

ΔΉΪτηΪ ΓΟΒΡΟΧ υ πη15, ΡΠ ΟΒΟΡ ἢ ΘΟΡ ΠΟϑοΙ 118 ΟῚ ΡΤ Ποἰβοὶ 
50] ἃ 5 ρ: ΠΠ ΟΔ 0 η 6. δ ΠΟΙ 6 ΠΟΙΏΪΠΕΠΙ, 564 ἰρϑαιῃ ρυίη- 
οἷρίιαπι ἃ τοθιβ, 46 αυΐθιιβ 40 [ηἰΠ0 ργοροβίίαπι ογαΐ (τὸ 
αὐτὸ ἅμα εἶναι καὶ μὴ εἶναι) τοάϊσογ δὰ ποίϊοποϑ, οὐχ ἔστι 
τὸ ἀνϑρώπῳ εἶναι ὅπερ μὴ εἶναι ἀν ϑροώπῳ. Οποά «ασμ 
ἴδοῖθ, Ὡ1}}} οοηοθα τς 46 βουθυϊδέθ ΡΎΙΠΟΙΡΙΪ, 56 ἀ σοδοίαβ ἰρ8ἃ 
ΤΟΙ πδίμτα ὙΘΓΔΙΙ ὙἹΠῚ ῬΓΙΠΟΙΡΙΪ ΙΘηρῸ ΔΟσαΓΑίϊ5. Θχρυιηϊέ; 

βρθοίαῦ δηΐπὶ {Ππ|6| ρΥΙΠοΙρ απ ΠΟῸΠ ΓΒ ἰρ885 Ρ61 86, 864 πο- 
ἰἰοπο5; οἷ. δὰ 8. 1005 19. 

10074 20 ὅλως δ᾽ --- 18 ἀντιφάσεις. ἴῃ οομῖρτο- 

θᾶπ40 ρῥυϊπεῖρίο οοπίγ οὐ] 018. ἰη 418. πη πὶ οορογαύ Αὐϊβέο- 
6165, αὐ ροβίμυϊαγοξ σοποθαϊ 80 δάνθυβαυβ ΠΟΙ ἡποάν 5 

σημαίνειν ἕν, οὐ αὐ ΠΠὰὰ ἕν, αἰδεποξαμη 8410 Δοοί θη θιι5, ἴῃ 

πδέμσσα δἃ6. ΠΟίϊοηθ 551 8}} σΘΓηΪ ἀοοογοῦ; ἰᾶπὶ Θδη 61 

ΓΔΕΙΟΠΘΠῚ Α|10Ὸ τη040 σΟπίγα Δάν Υ ΒΔ Γ]05. ὈΥΙΠΟΙρΡΙ σΟμν τ ϊ , 
ἀδμΟ ϑίγδ 8. 5. Ὀ]αύο 110 ῬυΪΠοῖρῖο (0111 Βα δέδη πη οὐ πο- 

ἐἰϊοπθ Καθ ϑίδηςα θη (τὸ τί ἣν εἶναι). Ατριυμθηΐαίαν διι- 

ἔθ ἤπηο ἴῃ τηοάτπιη: 4 1Δ6πὶ 6886 υο]ιηΐ (εἰ ἔσται «27, 
εἴ. ΟΡ 5. Ρ. 66) τὸ ὅπερ ἀνϑρώπῳ εἶναι εἰ τὸ ὅπερ μὴ ἀν- 
ϑρώπῳ εἶναι νεὶ ὅπερ ἀνϑρώπῳ μὴ εἶναι, ᾳαιοπίδιῃ. ΠΠΠὰ4 
ΔΙ’ 5ἰ θ᾿ Ποαγ 6 αα8η) ἤ0Ο δηέθα δϑύ ροβίίαμῃ, ἄλλο τι ἔσται 

«29, 1. 6. Ργδραϊοαθιηί 46 Ποιπο 14 φαοα 8} δἰιι8 ποίίοῃθδ 
αἰνθυβαπι δϑὲ; ἜΓΡῸ ΠΟῊ 8:5 δ η ϊϑτη 519 Ποδηΐ 564 δοοί6η8; 

Π8ΠῚ 60 αἰ Ποτὲ δα θβίδηξία 80 δοοϊἀθηίθ, χαρά που ᾿πῃδογοί 
Βα Ι οίο ἀϊνογβϑαιῃ οἱ ἀἰβυ ποία πι πδέμγα ἃ βαθίθοίο, 18 νοτῸ 

ρϑὰ δϑύ ῃδίῃγα εὐ σοηβϑεϊει Θβϑθῃ δηη τοὶ, οαἶπ8. δϑί 580- 

βέδηξία. ἴὅηαάε δρραγού, 5] έο ρυὶποῖρῖο οοπ ἐγ οὐ ἢ Ϊ5. {0111 
Βα θδίδπεδηι, οὐ σοηβθααὶ πὲ ομμηΐα βἰηΐ δοοϊθηΐία. Οἰοὰ 51 
᾿ΐα δϑύ, ΠΟῺ δυϊξ θυ πη ππὶ Βα] Θοΐαπ), 46 40 ργδϑαϊοθηΐασ ἃο- 
εἰἀεπέϊα (πρῶτον τὸ χαϑ'᾽ οὗ «84, εχ εοπίδοίαγα ΑἸΟΧΔΠΑΤΙ, 

4αδπηι ΘΟ Πανὶ ΟΠ5. Ρ. 115), 5ε4 δοοϊἀδηίία ἴῃ ᾿πῇΠπηϊδατη 
Ργτοοθάθηξί. Αὐ Πφὺῖὶ ποὴ ροίεοβϑέ, υὐ ἴῃ ἰῃΠηϊίαμ ρτοσθάδί 

δοοιἀδπέϊιπι ρυδθαϊοδίίο. ΠΡΟ δηΐη πο 0. δἰϊᾳαϊά ἀϊοεϊ- 

(ῸΓ δοοίάθηβ 6586, δα δοοίάθηβ βιθιθοί δὰΐ δορί 65 δοοεί- 

ἀθηξβ. ἴδατὴ μοο βθῆβιι, 4πῸὸ δοοίάθπβ δοοί εμέ ἀἰοἰίαν δο- 

οἰάθγθ, ποι ᾿ἰοθὲ ρ]ιβ ψαδι ἄπο σοηϊπηρογα, ψϑἰαεϊ δὶ (5 
τῷ μουσιχῷ δοροίάογτα ἀϊοαί τὸ λευχόν, ᾿ἰΐογ τῷ λευχῷ 80- 

Αὐιδίοι, τηείαρῃ. οἄ. Βοπΐις Ὑο]. 1. 18 
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οἰάεγο τὸ σιμόν οἱ 5ἷς ροῦγο. Νὰπ τῷ μουσιχῷ, ᾳαοά οἱ 
ἰρϑαμη δοοίάθηβ δέ, ἰΐα ἑδηέμμι ἀν δοοίάεγ τὸ λευχόν, 
αποά αὐτυπηαιθ. οἰ βάθη βι θ᾽ οἱ οδέ δου θηβ, ναὶ ϑοογᾶ- 
ἰδ, πος αἰ ονε αἰγαμ τῷ μουσιχῷ τὸ λευχόν ἃῃ τῷ λευχῷ 

τὸ μουσικόν ἀϊοδγηιι8 δοοίάογθ. [Πδη6. ἀπ ΠῚ βίαίιπι, Ὁ] 
ἄπο ἰηίον 56. δοοιἀθηξία οΟμἰ ΠΧ Θυ πτ15, δεῖ ᾿ρβαμπι ΒῈ  ΘοἔιΠη 

ΓΟΟΌΓΓΪ ΟΣ δὲ ἴῃ 60 οδιιβὰ ΘΕΔΟΥ ΕΓ ΘῸΓ αἰίογιη δοοϊ δῇ ἃ]- 

ἰογὶ, δίᾳῃε. ἃ οϑί βου δοο ἀθηψ πη νἱοϊββίία ο, τξ Π181] 
ἀΠΠογαῦ, πὐγιιπη αἰχουὶβ ΔΙ ἕο υῚ δοοίάογθ, ργορίοσοα ΠῸΠ ροίεξέ 

ἸΙοπρίογ, ποὺ στὸ ἱηπηϊία δοοίοπέϊα 46 δοοϊ ομεθιιβ ρτδ- 
ἀϊσδπϊ 56 γ165 ἰηβε αι]. ΑἸΙΟΓΟ δαΐεπι 56ηδιι, αασπῃ ἀθ 580- 
ἰϑοίο ρυδϑάϊοδίμν. δοοίθπηβ, ϑβίδίϊ πη Πα θμν8 ποθὴ Ργδραϊ- 

σδηαΐ, Π6 0 σΟΡΊΓΑΤῚ ΟἸΠΠἶΠῸ ροΐοϑί 46 ᾿ηΠηϊαέα δοοϊ ἀδπέϊαπι. 
Νααΐγο ἰοἱταῦ 5θηβϑα δοοϊἀθηΐία ἴῃ ἸηΠηϊζαη Ροββιηξ ΡΓΟΟΟ- 
ἄεγο, οὐ οί πΠῸη ἀδίμ. -- Ἰο ταῦ αὖ ὈΓΘνῚ ΤΟ] ΘΟΠΙΡ[6- 
οἰδιηαγ: ἀπ ΡΥ ΠΟΙΡΙ πὶ σΟΠΓδ ἡ] οὐ ΠἾβ ἱπΠ ]δηίαγ, (οἰ απί 

ϑιβδίαπέϊαμι, 5 5ίδη ἃ διξθ ΠῚ ΠῸῚ Ροΐδβὲ {0}}1; ἜὐΘῸ ΠΟῚ 

ἀεθοης ᾿η ΠΕΡῚ ΠΠπ4 ᾿αϊ ΠοΙρ πη. 
1007) 18 ἔτε εἰ --- 10θυι8α 2 χατάφασις. Ῥενϊποϊρίαπι 

᾿ρΟΒ ΓΔ ΟΟἢΪ8Β αὶ Τοουβαηΐ ΔΡΏΟΒΟΟΘΓΘ, ΠΟῚ Ροββαηΐ ΠΟῚ 
σοπορθάογα ἰά46 πὶ 6856. ΟἸηηΐᾶ, ἃς ψοὶ δὰ 486 σψυΐροὸ αἴνοῖ- 

δἰββίπια σθηβθηΐαγ, σοὶ!!! ΠΟΠΊΟ τΤηλΠ|8 ΠᾶνΪ5, ΤῈ ψοΙἃ 6586 

ἴάθιη. Οποάβὶ Ργοίαροτδθ ρῥ]δοϊία ργοθαηΐ, 4πᾶ6 ααοιηθ6ο 
ἰάδιη ρυϊποῖϊρίαιη {0}] μηδ Ἰηΐγα Ἔχροηϊίαν οἂρ. ὅ, απ ΠῚ}1] 516 
ααοά ποη 46 τὰ φμδ γεύ ν 6] δἰ νιπδπάθπι νοὶ ποοδηάπμ ουϊ- 
Ρίδιη νἱἀδδίαν, ἃ0 σοι] 6586 σοπέοηήαηξ απο οὔαπι6 νἱ- 

ἀεοαίαν (εἰ γὰρ --- δῆλον ὅτι οὐχ ἔστι τριήρης ὃ 24, ες. κατὰ 
τοὺς λέγοντας τὸν Πρωταγόρου λόγον), ἀοπίφαᾳα. ᾳυϊάααϊά 
πορδίιγ ἰάο πὶ [ΓΙ Ππαπὶ 516, φαϊἀααϊα αἰ γυπαίαν τάδ πὶ Π6- 
ΘΆΠάτη): ἃρραγού 46. ααλ δὲ τὸ αυϊαν 8 6558 ΡΥ δα! δ ηπ]. 
[ἰὰ ἕν ἔσται ἅπαντα, πο ἀἰδέϊηστιογα φαϊρίδιη ροββαπηΐ, βεα 
ἴῃ σοηΐαβαμπ οὐ ἱπμ θΠἸέδμ τη! βίο πο πλ ΑΠαΧαΘΌΓΑΘ Ἰπο ἀπ ηΐ, 

4ιδε τὸ δυνάμει ὄν, αὐροία. δοΟΙπρ] δχαπι ἴῃ 56. ΘΟΠ ΓΑ ΟΓΕΠῚ 
Ροίδπέϊαι, βἰσηϊποαί, δὲ ἤθη τὸ ἐνεργείᾳ ὄν. --- Νξο ψϑῖὸ 
(ἀλλὰ μὴν κτλ. "29) ονϊίαγα ροϑβιιηξ ἢᾶπο ΤΑ  ΟΟἰ ΠΔΕΪ ΟΠ ΘΙ, 

Ποῦ πο ἰρβὰ ργοβθϑηΐ Ῥγοίαροναο ρἰδοϊία, ἀαμππο ὁ. ρῥτίη- 
αἰρίαπη ΘΟΠ ΓΔ ἸοΕ0 15. (0]]ὰπί|. Εἰ δηΐ 51 46 Ποιηΐηθ ᾿Γδ6- 
ἀϊοαμάα δύ οχ δοόῦπη βοηίθηξία πθρδίϊο οἷτ5 απ οϑέ, δϑί 

δαΐοιη ἤμΟιη0, ᾿Θ α 81 ργδθ σα ηάτ15 οδέ ΠΟῚ - ΠΟπΊΟ, ἰΟηρ6 66Γ- 
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(ἰὰ5 ργδθάϊοδηα εβϑέ πϑρδίϊο οἷτι8 φᾷ ἤθἢ δβέ, νϑ] τί Ποη- 
πᾶνῖβ; δὲ δὶ πορϑέϊο, ργδϑαάϊοαηα 46 δοάθμῃι βιθϊθοίο οχ θο- 
ταη ἀδογθίο οέΐδι αἰβγιηδίίο, 1. 6. πανΐβ, Οὐδα τδίϊο αιθιῃ 
αα φαδο! θεοί ρδυϊΐου ρον πθαΐ, ᾿Π46 σΟηβθααϊίαγ, ἃ ΟἸμηΐὰ 

ἀθ οοάθιι ρυδϑαϊοδηα βἰηΐ. --- [ἢ δχρ]!οδη 5. νου 8 29: 
ἀλλὰ μὴν λεχτέον γ᾽ αὐτοῖς χατὰ παντὸς τὴν χατάφασιν ἢ 
τὴν ἀπόφασιν, σοὨϊΘοίαΓΑΠΙ 5ΘΟΙαΐι18. 5.11}, 48) σ θὰ ρΡτο- 

χίηθ βθαπθηΐα υἱἀθηΐαν Πα ον, ῬΓΟχί μη ΘηΪπ] Θηπποἰδίο, 

αὐ ΠΙΟΥπὶ σγθογαπὶ λεχτέον --- ἀπόφασιν 56πίθηξίδμι Θ0ῃ- 

Βνιηϑί, ἀθϑαγάαπι ἴογα Αὐὶβίοίθ! 5. ἀἰοὶέ, 51 46. ψιδ! θέ το 8 

᾿ρβϑίιβ πϑρδίϊο Π6Ὸ ὙΈΓῸ ΔΙΙΆΓΙΠΙ ΓΘΡη ΘΟ Δί 65 ΡΓδΘαΙ- 
σδηΐαγ; ἤδθο ΔΙΡῸμΠΘηΐδίϊο 1ἴὰ αἰθμητπὶ ΘΟΠοϊπού οπὶ 5πρ6- 

ΤἼΟΓΘ Θημπποϊδίο, 51 ἴῃ 110 ἤθη βοΐ 46 4811} εὐ το, 56ά 
οἰϊαπη 4 πἃ πῇ Ε1 Ὁ 6 ὁ δἰ Γπδί!Ο ἢ 6 ΠῚ γ 6] ποο δέ 6 η) ργδϑαϊοδη- 
ἄδμι 6586 σοηίθηδογιί. [η646 σοηῃϊϊεοῖο: χατὰ παντὸς παντὸς 

τὴν κατάφασιν χτλ., 4ποοῦμπη σοηβθηξ ΑἸοχδηάογ Ρ. 248, 11: 

γὺν δείχνυσιν ὅτι ἀνάγχη αὐτοῖς λέγειν ἐπὶ παντὸς πᾶσαν 

ἀντίφασιν κατηγορεῖσϑαι. --- 1Ιθῦ08α 1 μᾶλλον ἢ ἡ Ιεροη- 
ἄσπι 6586, Π66 οαπὰ ΒΙΔΠα 510 οὐ ΒΈΚΚοτο μᾶλλον ἡ, ἀδβιποη- 
βίγανι ἴῃ ΟΠ 5. Ρ. 46. 

1008α 2 ταῦτά τε --- 80 ψεύδεται. 81 45. ρῥτἱποῖ- 
Ρἴαπι σοπέγδ! οί! 15 βαβέπ! υἱέ, Π0η ΡΟίδβύ ἰῇ 60 δοααίθβοογο 

αὐ 46 εδάδθπι τὰ ἰάδθπ οὐ δίβγιπδυὶ οὐ θοδγὶ οοπίθηάεξ; πδηῖ- 
416 φυαοά Ιάφδιη δ αἰβγιηδγὶ δὲ παραγὶ αἸοἰξ, 1ἃ ᾿ρβαμι δἐξγὶ- 
Βυΐξοηθιη ᾳαδηάδιη οἰξιοῖέ, βῖνθ δῶμ ἴῃ ὉΠῸΠῚ ΘΟΠΙ μΠοίδιη 

ΟΘΠΒΙΙΟΓΙΒ βίνο αἰβίϊηοίαπι ἴῃ ἀτϊιὰ5 ρᾶγίθβ; ΕΥΘΡῸ ΘΟΠΒΘΟ ΘΠ 

δϑέ, αὐ Βᾶθο δέ θα 10. ̓ ΑγΙοΓ ἤθϑαηἃ 5ἰηί. 86. 5] οοιῃ- 
ῬΙδοίμηαγ, ΠοῸ Βδθθηι8: Ομ] οὐ δϑί ἤθη οὖ δβύ ῃθη- 

ΒΟΙΊΟ, οὖ ΠΟὴ οϑί ἤοιηΟ δὲ ποθὴ δϑέ πο -οηο. ἴϊηάθ δἃρ- 
Ρᾶγοῦ ὩΠ}1] ΡΤΌΓΒΙ8 ΡΟ586 ἀἴθοΓΘ, 4] ΟΠ] Δηξ ῥα ποϊρί απ σο0ῃ- 
ἰγδα!ο!Οηἷ5, α2---7. Αά 1άδῃ ἀδαιποίπηιγ ῬΓΟχΙ πιὰ ΓΘ 6 η- 
ἰαίϊοηθ “«7---30, 4τἃ ἀεδιημοηβίγαί, 851 418 ΠῚ ΘΓ 56. ἰο]- 

ἰαῤ ρα πορίαπι σΟΠίγδ ἀἸ οὐ] 018. δὲ στο] !ρΊο86. ΟΠ ΠῚ 18 46 Το- 
Βὰβ. ΠΟῺ τηΐπι18 ΠΘο δ ΟΠ πὶ νάίοσ οοηΐθημάδύ ααδιη αἰπτιηᾶ- 
ΠΟΙ 6 ΠῚ, ΘΠ] ΠΟῚ ΡΟ556 δ] ίθγδιι ΓΘΠῚ ἃ})} ἰΐογα αἰ βἐ ΠΟ ΊΙΘΓΟ. 

Ῥγορτϑάϊέην διυιΐΐθπι δΥρ απ] Θηίδί] 9 Ρ6. ἀΠ]οιπιηδαία. Οἱ {ΟΠ πιηΐ 
ῬΓΙΠοΙρ απ σοπίγ δά! Ομἶβ, 1 δας οὐμηΐρβ. ἴῃ Το 5. 5ΠπηῈ]} 

οΟὨίγ ἀϊ ΕΟ ποῖὰ Ἰοοιη Βάθογα σοπέρπάιπηίΐ, δαξ ΟΠ ΟΠ ΠΙθ 15 

ἴῃ τϑθαβ, Ησοο 5ὶ σνοϊαηΐ, ἰδ ΔΙ 4αϊ 4 οοποράππέ, ααοά ἢτ- 
186." 
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ὙΠῸΠΠῚ 510 οὐ τηδηραΐ; {Ππ4 51 ἐθποηΐ, διιξ οἵπη ἃἰ ΠΡΠ ΔΕ ΟΠ 

4081} 66 Ὡδρ ΠΟ ἤθη ΘΟ ΘΠ 48}] σΘηβθηΐ οὐ νἱσθ ψοΓβᾶ, 
δ σογίθ πορδίίοη65. αδβάδιη 6556 σοποθάεηΐ, 488 ΠΟῊ 56- 
αδίμν ΠΘΟΘββασῖῸ δἰ γιιαίο. ΗΟς δἱ σοπῃοθάπηΐ, ΠΟΘ ΓΙ ΟΠ ΘΙ 
ἀδηΐξ σογίδμι ἃ. Πγιηδπ), ππ46, πῃ Ϊ δι [ΠΥ 88. ΘΠ ΠΟΙ ΔΙῸ 

Παΐαγα οὐ σορ 006 ῬΓΪΟΥ οδὲ ποραηί (εἴ. Δη. ροβί. 1 2. 

86 34: διὰ γὰρ τὴν κατάφασιν ἡ ἀπόφασις γνώριμος, καὶ 

προτέρα ἡ χατάφασις ὥσπερ χαὶ τὸ εἶναι τοῦ μὴ εἶναι. ἀς 
Ἰηΐογρι. ὅ. 174 8. οἱ γα δὰ ἢ. 1.), σοηβθααϊίαν αὐ δέϊδιη 
ΑἰΠυιηδί]Ο 510 Πσπιᾶ. ϑ᾽η ὈΠίγοΥβΒ6. ΟΠ ΠορδίΙΟΠ6. ἃἰβτιηᾶ- 

{ΟΠ 6π| σΟπϊπποΐίδιη σοπίοηαπηξ οἱ νἱοϊββίμη, δι αἰβε ποίη 

ΠΟΡΑΙΠΟΠ ΘΗ οὐ αὐγιη δ! ΟΠ οἰ θη τοὶ {γι} σΟΙ ΠΟ ΠΕΕΓ, 

ας ΠΟ οΟΠποθάπη {0 πὶ Π15] σοηϊπποίᾶβΒ. ἴδῃ] απ σΟὨΐπη- 

οἴδβ τη 00 Ῥγδοα σαὶ ἰυἰγοὐ ΔΓ ΠΡ Δί ΠΟ Π 6 οἵ ΠΟΘ ΔΕ ΟΠ ΘΙ, 18 
6 δὰ υϊάθῃι ἀϊοϊξ ἀπὰς ἀἸοῖΕ (οὐ λέγει τε ταῦτα 421), 4υο- 

Πϊδμ] 5111} πορδί απ86 ἀἸοἰΐ, Ποα 6. 6556. 4α! ἀ4α8πη) ΡΥ  ΕΈ, 
χαὶ οὐχ ἔστιν οὐϑέν. ΑἹ 51 6ὁχ μᾶς βϑηξθηίὶα σοηβθ αἰ ΠῚ 
αὖ ΠΙἢ1] ΟἸΏΠΙΠΟ 510, “πΟΙΠΟ 40. 486 ΟἸΠΠΪΠΟ ΠΟῚ βπηΐ, γνϑ- 
Ὁ} ΒΟΙΉΪΠ65 41 ΠΟ 5ηΐ, ἔδηθη ἴδοογα ααϊάἀηπδιη ρμαΐο- 
1185, Ιοααϊ] ργοσθάθγο ἃἰϊὰ 14 σϑηῖβ (τὰ δὲ μὴ ὄντα πῶς 
ἂν φϑέγξαιτο ἢ βαδίσειεν «22, τὰ μὴ ὄντα 5υθ᾽δοίιπι δβί 
Θηπ ΠΟ αἰ). [06] ΘΟΠΒΘααΪαν, 404 ἃηΐθα ἴδῃ ἀϊοσίππι δϑβέ 

1006) 17, 1007 6, ὁ20, υχὐ οἸηηϊα εἰ ἰάθη. ὅϑ51᾽η ἀἰβεϊ οἴη 

{Ἰ α1 ρογιηϊπηΐ Αἰ ΠΟ θη δὲ ΠΘο ύΙΟ Π6Π), 4 ΟΠΪΔ ΠῚ] Θὰ 8 
οἰ ἄ δι τοὶ {1 νοἱαηί, δδάθιη ᾿η46 οἰποϊπηΐαν, πὰ ἀπέθᾶ 

βαηΐ δχροβίία. Ἀσοθαϊέ ααοα ἰΐὰ ῃ ΠΕ δίου 65. ΡΥ ΠΟΙ Ρ ἢ Θ0η- 
ἐγδα οἰ! ἢ δὲ ψουπμη ἀἴσογα ΟΠΊη65 οσοηῃίοπάήθδιξ δὲ ΟΠΊΠ65, 

ΠΟῸῚ ΤΟΙΙᾳ05 τη040, 564 586 φιοαᾳα ἴρ505. ἴα}; φαοτγαιῃ {Ππὰ 
αυϊάθι ΡῸΙ 56 1τηδΔη]}6 ἔπι δϑί, βἰααί ἤθη 46 ἡπᾶν!β τὸ αυϊά- 
Π|ρεὺ δὲ δἰβγπιδγὶ δὲ Ὡθοδσὶ ᾿αοηΐ, ΠΟ δυιΈθ πὶ {πὶ ἀ 6 ΠῚ 

ΘΟΙΒΘΟΑΌΪΓΓ, 51 ἈΒΒΕΠΠΡΒΘΙΙΠΊΠ15, Υ ΘΥᾺ 6. Δ ΓΔΕ] 0 Π}5 ἴα Βα 6856 
ΠΕΡ ΘΕ ΟΠΘἢ οὐ νἱοθ σνϑῖβϑᾶ, 48) 0556 ΡΘΕ ΟΠ 6 ΡΥΙΠΟΙΡῚΪ 
'ρ88. Ῥᾶ.]10 ροβί ἴῃ δ]18 δάνθγβδγίοσαμι το α δέ οπ οοηβέο- 

τὰν, 1008) 1. Ουοά δαυίομι ἀοίπάθ ΟὈ οἱ Ε Δάν υβασ 5, ΠᾺ}}ἃ 

ἀ6 Ὑ οἵιπὴ 118. ΡΌ586 αἀἰβραίασὶ, ἤθο ΡΘΕ ΟΠ 61) ΡΡΙΠΟΙΡΙΪ οοη- 

(ἰη6ὲ οὐ ρεγααδπι τηδηϊ οϑίαμ θϑέ; αοηϊδιη Θηΐπὶ ἀοἢηϊαηΐ 
ὨΪ81], πα ργδοθθηΐ ααΐάθη φαοά νο] ργοΟθάτΘ νοὶ ΠΡΌ ΘΠΔΓΟ 
ΑΙ ΟΤῚ ᾿Ιοϑδύ. --- Τη σοπβείξαθηάο ἰοχία αποά, «17 --- 19, το]οία 

ΒΟΚΚΕΡΙ ΓΘΟΘηΒΙΟη6, αι. 500 ΠῚ Ἰη ουργθίδέίοπμα βοῦν. δὰ 
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ῃ. 1. εομδγανο βδίπάθί, οοάϊοοβ ργδοίου. αὐ οἴηπηθβ οὐ ΑΪῸ- 

χη άγιιηι βϑοιιίιι5. 51, ρ8ἃ βϑηξθηξδθ γί] 0 6. σΟμ 6 Πα Δ} 1- 

ἐὰν, οἵ. ΟΒ 5. Ρ. 86; «22 Ἰοοίίο οο4. 4“) νοήσεις, 6χ αὰ ΒΚ. 

οομϊδοῖξ νοήσειεν, τηδηϊδδίο. θη ἀδί! 8 ργᾶθ 58 ἴον 5ρ6- 

οἴ; ἀδηΐααο «25 δὲ γάρ, φαοά οὕ οοά. ΑΔ ῬΕΚΚονιιβ. βουῖ- 
Ρβὶξ, δρόϊιβ οβ86. σοηΠίρον, 564 ποϊαὶ οοηίνα οοαἀά, ΟἸπηϊαμι 

εὐ ρτδρθοῖίριιθ ΑἸοχδπανὶ δαοίουαύθμη. ππηπιιία 6 Θ8π ΡΔΡΙΪΟιι- 
απ, 486. ἔθυνὶ οονίθ ροϑβϑίί. 

1008. 9, 34 φάσεις --- ἀποφάσεις. δος. φάσις ἀϊ- 

ΒΕΠΠ0 Ὁ ααϊάοιι. Αὐιβίούς 68. ἃ χατάφασις εἴ. αὐ Θ΄ 10. 1051 

24; 586 ρ6 ἰδ, ργδοοίραθ δ] ορροιίίαν ἀπόφασις, ἰζὰ πεὶ- 

ἔπ τος. φάσις, αὐ ΙάΘμι βἰβῃμπῃοοῖ ἂς χατάφασις, οἵ. ργαθίρν 

Ιοο08, 4085 ΟΥ̓ αἱΐζ δά Οτο. 824 25 οο]] 6, 46 ἰηὐ, 12. 21 21. 

Αῃ. ρυ. 1 17. 874 12, 460. 51) 20, 33. δ2ὺ 22, 23. ἃ]. 
10ῦ8α 84 ἔτι εἰ --- δῶ χείμενον. ΝΜ οιίαί5. ἴῃ δπκη- 

οἰαίῖβ. Ορροβϑιβ ἀϊβυϊηοίο, πὰ ἴῃ Πὰς ΔΓΡΙΘη ΔΙ]016. υὐϊύαιν, 

ΡΓΟρΡΟ ἰἰβάθιη νοι] Ἰδϑτεαν ἀ6 ἰηΐ. 9. 158) 18, (θη 61Ἱ διι- 

ἴθι ἴῃ οἃ ἰὰά «οα ἃ ᾿π|{10 ργοροβίίαμη. οὐαί δά ἀθιποη- 
βίγαηάμιη, τὸ ἐξ ἀρχῆς κείμενον, γΟΥΪββη6 ρΡ86 Ἰηθηοῦ; Π6- 

46. Θηπη αἰ ουῚ αα!ἀααδιη, αὐταμ ν γᾶ Αἰ Πγπηδί!οη 6. πθϑἃ- 
τἰοπθὴ [αϊβαιη 6886, ἃΠ ΠΟῚ ΡΟ886 Ἰἄθιῃ πη] οὐ [ἢ για υὶ 
οὐ πορδιὶ ἀἴχονῖβ. Νϑο νυἱάθίαν, αυὰς δϑί ΑἸοχαπαγιὶ ΟΡ ΏΪο 
Ρ. 252, ὅ, οὐηβαϊίο ἤδηο ΡΘΕ Ομ ΡΥ ΠΟΙΡῚ ροϑιῖ586. Ατὶ- 

βίοίο! 65, αὐ πᾶπο γαϊοπθῃ φυσιχωτάτην χαὶ φανερωτάτην 

6556. 5 Παρ ού ἃ 51π|} ααϊά οἱ Οὔ]οἱ ροββοῖ σοποθαογοί, 
56 4ὰδλ6 δϑύ Αὐυϊβίοί!β οοηϑιθίαο, τὖ οἰπβάθιη τοὶ ρ] τὰ 
ἀὐθιπ θα αἰύογιιπι δἀηδοίαί Δ](ΟΥ1, ἴδο!α ροίαε ν 6] ᾿ην 5 

ἴῃ 81) ἸποΙογο σι! ΟΟἸ ΠδΕΙ ΟΠ ΘΠ], πᾶ ΘΟΠ ΠΟΙ ΡΘΕ ΟΠ ΘΗ, 

ΡΥΪΠΟΙΡΙ ᾿ρ56. ἀοἰπάθ σορηοβοογοί. 
1008) 2 ἔτει ἀρα --- 11 φυτῶν. Νξο Πᾶθο ρα μηθη- 

(αῖ 10 ΠΟΥΡῚ αυϊἀᾳαδμι αἰϊογί, απο ΟῚ ἰδ ἴῃ ΒΡ ΘΙΟΥΙ 15 
οοΟῃξπραΐαν, 951 605 ἀδθιηση συμ ἤΐσονα σοηίοηάαπηΐ, 48] 
οαμι ἃἰανυηδίο6. ἀρ]. σΟμϊ πα χϑυῖηξ ΠΘΡΔΙΙΟΠΘ μι, 4] ΠΕΟΥῚ 

ΡΟββιὶδ τὸ ἴθ Ἰηΐθυ 586. οοδ  θβοδηῦ Θχρ]!οληαμ οβύ, Π60 Ρὑτο- 

γοοδγὶ ἰἰοού, ᾳφαοά Ηργδο ἔα5 ἴθοἰέ οἰτιβαιθ 556 οῖδθ, δά γουαμη 
δία, ἃ ὨΙ ΙΓ ΘΟ ἃΓαἕδη, αὖ μᾶθο 510 ἢθυῖ ἀθθδηύ; 

Δ δῃΐπὶ [ 615. θϑὲ γα! η θη, ΠΟ τα ἀθηΐξ5. δίῃ σψϑίιιη α1- 

σΘΓ6. οοποθάαῃηξ ναὶ αἰ Πγπηαηίθπι ν οἱ πορδηίθα, ἀθ η1 1} αυϊά- 
Ρἷδ) οομοθάαῃην δ 5101 σοηῃβίδηξ ἴῃ πηραρ δ η60 ρῥτϊποῖρίο 



198 Γ. 1θ0θ09α. 

σΟὨ ΓΔ οἰΟ 5, Ὠ ΘΠ. 6 5ἱ οχ δοῦιμη βθη θῃέϊα ΡΥ ΘΙ ΟἸΠΠ 65 
οὐ [δ] απίαν οὐ σϑγπὶ αἸοιιηξ, ΟΠΊΠἶβ ῬΓΟΓΙΒΆΒ. δνδηθβοὶξ ἀἰ- 
οΘ Πα] φαϊάφαδπι σοὶ] 5] η  ΠοδηαἹ [ἀοα!α5. ΟΡ᾿ΠδΓῚ αἰ ααϊα 
86 51Π|ὰ] ΠΟ ΟΡ᾿μδγΪ 608, 4αΐθι5. μᾶθο ρ]δοθηΐ, 181} πηρο- 
ἀϊέ, δὲ ὩΠ}}} σοῦ βίαίααπε ἀρὰ δπίμηι (ὑπολαμβάνει οἴ. 

δά 41. 9814 7). Οιοά «αἱ ἔαοϊπηέ, Ὠ1}}} αἰ γαηὲ ἃ ρῥ δη- 

5, τῶν φυτῶν. οο δηΐπι νοοδθι πὶ, φυτῶν, τοϑεξαθη- 

ἄστη σθηβα! 6 οοηϊθοίμαγα ρΓῸ ἰϑοίίομα οοαϊοιμ ἀρβυγάα πε- 
φυχότων, 5θοαίαβ οὐ ΑἸΘΧΔΠ ΓΙ σοιπιηδηΐανίαιη Ρ. 250, 17 οἱ 

'ρϑα Αὐι βίο! β σεσθὰα 10θ06α 14. εἴ, Ο)5. Ρ. 87 534. 
1008 15 ὅϑεν --- 81] ἀλήϑειαν. ΑἀνογΓβαγιὶ νϑυθὶβ χαὶ- 

ἀ6πὶ Τϑοιβαγα Ροβϑαηῦ ὈΥΙΠΟΙΡαμ σΟΠ ΓΔ  ΟἐΙΟΠ18, ΠῸΠ ΤῈ οἵ 

ἀϑθη40. ἀρραγοῦ δηΐϊῃ) 608 ΘΌΡΟΓΘ ἃ]18, 8ἃ]1ὰ ἴπρεγα, ὑπα6 
σΟηΒΘααϊίατ αὐ ἢθο. θοηπαὶ {Ππ4 τηᾶίαμη, μοῸ ΠΟΙμΪ ΘΠ Ὡ6Ο 
βίπηα ! ΠΟῊ - ΒΟμΉΪΠ 6 ΠῚ, ΠΠΠππ4 δαπδμι ἢ6Ὸ 5Ππηι|} ΠΟῊ - 418 Π| 6556 
ΟΡ πϑηΐαν. Ετρο ἀ6 ααϊθυβάδμι τορι ἔχουσιν ἁπλῶς "26, 

ιν. 6. ΘΟΕ φαϊἀρίδπι νοὶ αἰμυιπδηῦ νοὶ] ποραηΐξ, π6ο βἰππὰ] οἵ 
αἰπνιηπδηΐ οὐ ποοαηί. Οποά 51 ΒΟ 86 ΟΡ Τὶ οοποοααηΐ, 
Β6ΊΓ6 ἱηπεέϊαηΐαν ὁ 27, ΠΟ ᾿ποιιβαηἃ οβέ ΓΟΓῸΠῚ Πδίμγα, 4πᾶ6 

ΟΡ᾿ΠδΕ ΟΠ πὶ ἰδηΐαπι ρΡΘγμ δέ, 564 οηϊξθη απ αὖ ἃ ἀ6}}}}- 
ἰαΐθ Ορ᾿ Παί!οἢἶβ δα βοιθηθδθ βδηϊζαίοπι ονδαδηΐ, 

1008) 31 ἔτι εἰ --- 1009α ὅ ὁρίσαι. Ἰυϊοοῦ α! 1 6ὲ δὲ 
810 οὖ ΠΟ 56 86 Βᾶθ γα οοπῃίθηαδηΐ, βηῦ ἴδιηθη 4π86 ΠΟῊ 
ΡΑΥΙΓΟΥ ἰαϊβα 6886. ΠΟ ΡΟββὶηδ ΠῸῚ ΘΟΠΟΘάοΓο. ἘΤσΟ 8] 
Αἰπι4 4110 τηΐηι8. δϑύ [αἰβαμ), 46 δϑύ τη 915. νόστιμη, ὑ 80: εἰ 

οὖν μὴ ὁμοίως (ἰηί. διέψευσται), δῆλον ὅτι ἅτερος ἧττον 
(ἰπΐ. διέψευσται), ὥστε μᾶλλον ἀληϑεύει. ΑἹ 51 ᾳυϊά ρτο- 
Ρἷπ8. δά νου αΐθμὶ ἃ οθ ά δσ 6 οοποθαιϊηΐ, 6558 ΔΙ χα σϑγατη 
ΡΟΓ 86, 400 {Ππ4 ῥτορίι5 δεοοάδξ, 1146} ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΟ οοπῆ- 
ἰφηίατ, 

τ ον 

(μην ἰηγιεϊαίονἐδιι5 ργϊποεὶρὶλ εοπίν ααϊοίἑονιὶδ, εοπεϊηεπξ 
Ῥνοίαρογεαθ ἀοείγίπαθ αδϑϑείαθ, οἰφιΐάθην αὖ αἰΐογα 86η- 
ἰοηΐα ποοοθϑϑαγὶο αὐ αἰίοταην εἰουοηϊέιν. 10θθα 6 ---16. Κ'΄οα 

ἐπ τοζιίαπαὶθ ἠΐδ αὐυογδαν δ ργοῦθ εἰϊδίϊηιοπ άπ οϑί, 

αίνιιπι αἰεὶ σατιδα ἐϊια ρΥϊπεὶρίιηι ἰοἰἰατιί. ἀπ θὰ απϊηιὲ 
δϑηΐθηίία. «ἰδ αἰ ονδιι5 χιιὶδιιδάαηι αἀαείϊ. «10 --- 22, 22ι- 

ρίϑα: ατίθηιν θϑὲ ἐπ παίΐμρα γϑυπὶ δθηϑὲδιὶ ἑν πορσαπαὶ ρνὶπ- 
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εοἱρὶξ οομπίνααϊοιονιὶα οοεαδῖο. ΑΪορὲὶ φιιοὰ δ. ϑαάζδθηι νῈ 

εοπίν αγὶα ρνοσὶβηὶ υἱάονθηΐ, ἑάθην οἵ 6556 δὲ ποὴὶ 6586 δϑη- 

διιθγιί: ψιϊῖδιιδ δὲ ορροπθηάία 68 ρμοίοηϊαθ οἰ αοἴνι5 αἰἱδίϊι- 
εἰἷο. οἱ ρμονϑιακ(οινάμηι τι 6586 ρ»αϑίογϑα παίμραμε ἐπιπιοῦὲ- 

ἴθηι δίαίιαπέ, «22-. 838. Αἰογὶ φιιοὰ αἰλὲδ αἴΐα (6 δαάθηι 

γὲ υἱαονοηίι", Ἰθηι6 6586. διΐμδ αποίορ αΐθηι τοἰτηιιὶ διιδρὲ- 
εονοπΐ., δέ φιοά πη ρμονεορίζοπα δϑηϑιιην οηιθην σοπἔπονγὲ 
υϑνϊΓαίοην ανὐ λέν αν οηέμ", ηιιαθ 76:6 68. υδέϑγιηι ρὲιοδορῆο- 
τα δοηίοηζία οπιμΐνηι. ψμρα οιφι υἱαϊογ δέν". α] τϑηλια 

6886 αγδι αἰὶ διηΐ, α«88---101θα 1. --- ἢ ὲ5 ἐστέ" αὐύυονδα- 
»ἱδα ρυϊηποὶρὶλ ἤαθο μοί ἐ55ϊπια ορροτὶξ: τῖσθ ἑπίθηξοβ γ8- 

ὑτι5. πιιαίἰοτιὶ διδιοοίἐβ πορίθαδ86 605 οἵ αθδίουπια δούΡΟΥα 

ἐοοϊοδίϊα οἱ ργὶποὶρίμν, οπιένην γϑυην ἑπιπιοῦ ΐα, α ] ---Ἶ, 

9 --ϑῦ; αἀοίπαα ποῖ εἰϊδίϊηἶδδ6 608 πιαηπίϊαίδ. πιιίαίϊο- 
πθηὶ αὶ πιμίαίοηα ἤογηιαθ, α --- 2ῦ, αα ποϑαίο ηιΐάδηιν ρΥἷν- 

οἷρὶο εοηίν αὐϊείοπὲδ (οἰ δ ρμοίλιι5. φιιαπι ἀογοπαὲ πηι αἰ οηθηι, 
α8ῦ---}. Ἴ7πων ηιιοιί πυϑγιηὶ 6556 σΘη ϑιογμΐ, ηιιαἰχιὶα αιιῖ- 

χιιθ υἱα ον δέει", ἰοδονὶρία διιδίλ{ἐιι8. δϑηϑιιμην οἱ δὲ παίι"α 16- 

εἰ, δ1 --- 1011ᾳ 2. 

1009α 6 ἔστι δ᾽ ---Ἠ1ὕ πάντες. ῬτοίδρΌΓΔΘ ΒΘ Θ ἢ 181] 

Πῖ5. νου ]5 Ατι βίοι! 88. βἰρηϊῆοαί τὰ δοχοῦντα πάντα ἐστὶν 
ἀληϑῆ καὶ τὰ φαινόμενα: ἀϊδεϊποίϊιι5. [οτία5886. ἀΐσοτο ροΐο- 
ταῦ τὸ δοχοῦντα χαὶ τὰ φαινόμενα ἑκάστῳ ἀληϑῆ ἐστὶν 
αὐτῷ. εἴ. 6. 1011) 3. ῬΙαί. ἩΠποδοί. Ρ. 1528: οἷα μὲν ἕχα- 
στα ἐμοὶ φαίνεται, τοιαῦτα μὲν ἔστιν ἐμοί" οἷα δὲ σοί, 
τοιαῦτα δὲ αὖ σοί. Οἰὐιαϊιπααπι μθῸ νΥθΌΤπὶ Ἰη8 918. δϑ 
ἥπδιη ἰρϑίι8. τοὶ ἀἰβουπηθη; πὐοααθ δηΐ π]040 ααϊάἀηαπδηι 
αηΐνοΥβ6 ἃ0 Ῥ6Ι 856 ΨΘΙΠΙ 6586 Πδρδΐα!", 8564 6556 η{186 ἢτ- 

τϊτὰ5. το ἀϊ6 ἴῃ ΟΡ παί οηΐ8 ἱπμοοηβίδηςιη. [ἅτ ἢᾶησ 40- 
αὐγίπαη ῬγΟίΔΡΟΤ απ σΟΠοίμογο ἃἰδ οἴπὶ 500] 0 ῬΥΙΠΟΙΡΙΟ 

σοπίγ οὐ οηἶ8. 51 δηΐι οαπὶ ῬγοΟίαρΟΤα ΘΓ 6556 β[αίαϊ- 
τητι5. φιο οπἰάπα νἱ ἀδίαν, φαοῃίδμπι βᾶθρα 46 δαάθιι τὸ 1461 
δῖος αἰπνηιδί, 116 ποσί, βοααϊαγ αὐ (Ο]]ύπιγ ῥυ]πορίπμι. 60 Η- 

ἐγ ἀϊοἰϊοηΐ5. δίῃ ρυὶπορίαπι ἐοη τ οὐ ομβ (ΟΠ πππι5, 1 οἱ ἀ1- 

Ἰη15. ἴῃ μἰδοίία Ῥγοίαρογθα. Ὑ δυιπὶ δηΐπὶ οὐ [ἀἰβαπὶ [ἃ ἴδιο 
ἀἰβειϊπου ιν, αὐ ἈΌΪ ἀπὸ βιιηῦ ἰπίον 56 Ορροϑβίία, 51 Δ (6 τὶ 

658 νϑυιμ, ΔΙ έθγιιμ 50 [αἴβαμι, τὰ ἀντικείμενα --- ἀληϑεύον- 
τες 413, 14. ΑἹ 5ϊ δὰ δϑύ γϑυπμὶ πδίανα, αὐ ορροϑβίία βίη] 
ἴῃ δοάδιι ἰηβίηΐ, εἰ οὖν ἔχει τὰ ὄντα οὕτως α14, {ο]ΠΠ αν 
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νοῦ α 8. οἵ ΟΥΤΟΤΙ5. αἰἸβου η θη, ΠΘα6. δϑύ ΟΣ Αἰ τ ιπὶ. ΔΙέο ΓΟ 
Ρούι5. νου αίθπη ἀβϑθοαία πη 6586. ΘΘΠΗΒΘΔΙΉΙΙ8. 

1009 15 ὅτι μὲν οὖν -- 22 ὀνόμασιν. ῬτοίαροΓοΙΒ 
γΘΥΡῚ5. αἰδηηαγ, 8) 115 4π8 6 ΒΌΡΓα δἰζα!πητ18, τη {0} 16 Πη60 ρτίη- 

αἰρίο σοῃίγδα!οῦ! Οἢἷβ Ὠ181 δά σϑῖὴ αἰ τὲ; 1Ππ4 δαΐθμι, 51 

415. τοίαίαγθ βιιβοθροῦῖ (τῆς ἐντεύξεως «17, εἴ. ἀπάντησις 

«20. 1105 ῬΎΙΠΟΙΡῚ ᾿πΠΕαύογοβ, ῬτΟῦ 6. δϑί αἸβε!ρ ΘΠ Π11ΠῚ, 
αὐγαμη δ ποραη πη ΡΥ ΠΟΙ ρίππη ΟΠ ΠΟ ἐδ 15. 4α ] υ548π| δά- 
ἀπο βἰηξ 6 Τα πῚ Παΐατα ΘΧΟΓΕΪΒ. ἃ ἀἰβραίδηα! απδάδιη ρ6- 
ἰα]αηίία (λόγου χάριν «21, οἵ. 6. 1011α 4. ΡΠ)ν5.1 1. 18ὅα 6). 
Αἴααα ἴῃ 15 φαΐάδιη Δα ΒΙθ6π ἃ οϑύ ν]8 οὕ ΒΔ 15 δϑύ Β6ΓΠΠ0, 
1115. τϑιηονοηαδθ βαηΐ εἰ οχρϑάϊθηάαθ σοῦ αἰ που αΐ65. Ε 
1π Ῥτοχίμμα ααϊάθαι αἀἰδβραϊαίοη8. 608 τη1606 βρεοίδί, 4] ν- 

τ ἀἸ Ποῦ] ΔΕ Ρ 5. τι ἴα βίαίαογοηΐ δα ἀπποί βιιηΐ. 
1009α 22 ἐλήλυϑε --- 388 παράπαν. Ἐχ παίαγα χηπ- 

(αἰ! Οἢἶ5 πη ΡΟ 5υ]Π] Οο βθαπι ἀδνθηϊαΐ ααϊδρίαιη δα {0}}6Π- 
ἄσπι ρεποῖρίαπι σΟη ΓΔ! οΟηἷἶ58. Εἰχ δᾶάθῃ τα ἄϊνεγϑα Πθτὶ 

ΡΘΙ δυϊἀθηΐίαμι βθηβιαπι σοηβίαξ ; δία! φαθηΐαπὶ οχ 60, ααοά 

ΠΟ δβί, ποῃ ροίεβέ αυϊάααδιῃ Ποτὶ (εἰ οὖν μὴ ἐνδέχεται 

γενέσϑαι τὸ μὴ ὧν «2, εἴ. Καὶ 6. 1062) 24: τὸ γὰρ μηϑὲν 
ἐχ μὴ ὄντος γίγνεσϑαι πᾶν δ᾽ ἐξ ὄντος, σχεδὸν ἁπάντων 
ἐστὶ κοινὸν δόγμα τῶν περὶ φύσεως. ῬΙιγ5. 1 4. 187α 38), 
4186 6χ ἃ]ψια τὸ {πιηΐ, δὰ [|58886 ἴῃ τ οροτίβξ ἴδῖηὴ δῃΐθ 
τη δύ! ΘΙ ; ΘΙΘῸ οἰ ἄθι σοὶ οοῃίγαγία ᾿Π6586 ρΡαΐδη 8 βιιηΐ. 

(ὐοπίτα μᾶπο δΙοαπη δ ηἐ 06 ΠῚ, αδοιπι ν᾽ ἀθηΐαν ΘΟΠΒΘΏΓΙΓΘ 

ΑΠδΧΑΡΌΤΔΘ. μ]δοϊία οὐ Ποιμ ον, ῥγίπαπι ποιοηεοιη δυνά- 
μεξως αἴϊογί, φὰὰ απο. ὨούΟη6 Αὐἰβίοίο 88. ΟΠΠ685 ΒΌΡΘΙΙΟ- 
Γα) ΡΠ] ΟΒΟρογιμλ απ] α 1068. 6 ἢδίμπγα τηπίδί! 8 τηᾶ- 
ῃδηΐαθ5, 50] ν 1586. 5101 ν] θέαν οἷ, Ῥῆγ5. 1 8. 191 27 ---84; ᾿δο 
ἀδι15 αἰβεϊποίίοπο ροίοῃίϊαθ οἱ δοίιιβ ἔστιν ὃν τρόπον ἐνδέ- 
χεται (φιοά {ΠΠ1| πἰνηΐτιιπι πορανογαηί) γίγνεσθαι ἐκ τοῦ μὴ 

ὄντος (πεμῖρα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ἐνεργείῳ, ὄντος δὲ δυνάμει), 

ἔστι δ᾽ ὃν οὔ (ἰ. 6. ἐκ τοῦ μὴ ὄντος μηδαμῶς), καὶ ἅμα τὸ 
αὐτὸ εἶναι καὶ ὃν (δυνάμει) καὶ μὴ ὄν (ἐνεργείᾳ), ἀλλ᾽ οὐ 

κατὰ ταὐτὸ ὧν χτλ. Τ)εἰηάθ, 14 φιοά ἰηΐνᾶ ῥ᾽ αν 5. Θχρομϊΐ 
1010α 29 --- 95, ΠΟ ΟἸ 65 65 τηθίδα! οὶ 6556 ΟΡ ποχὶᾶβ, 5664 

6586 δἰϊδιη απᾶ6 ᾿ἰη46 δχθιηΐαρ δἰηΐ οοῃίθηα!, αηἀ6 σοηδβοαιϊᾶ- 
ἐαγ, ἰοθῈ ΠΠΠ5. ἀγοι μη ΔΕ! 0 15 νου ῥαύθι [ΘΔ ῈΓ, ΠΟ ΡΓΟΓ- 

815. ἔδιηθ ῃ δὲ ΠΏΪνΘΓ86 {0}}1} ΡΟ556 ρυἱποΙρίτ ΘΟΠ ΓΔ ΙΟἰἸΟ ἢ Ϊ8. 
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1009α 38 ὁμοίως --- 101041 ἀλήϑ'ειαν. Ῥανίξον οἰΐαμη 

608, 4π| ᾳυϊάψι!α οὐὔΐχψιιθ. νἱἀθαίαν. ἃ νϑγιμὴ 6586 βίαίαιιηἑ 
(ἡ περὶ τὰ φαινόμενα ἀλήϑεια 1}, 5651} ΠΠπὰππ σθυαιη Ππᾶ- 
ἰπγα ἰπ δππο ΘΥΓΌΤΘη ἀδαιοίοβ ἀ1ο. ΝΙμπταμη ἀ6 δαάθῃι 
γ6 56 Π5 101 4111] ἁἰππα βίαύαη, βθοιθ 111 ΡΥ ΓΟ ΘΘηϑαθη 
Ροιοορίϊομθβ; οχ ααϊθι8 αα]α 510 νϑῦμη, ααπὶ ΠΟ ΡΟϑβϑι6 
ἸὩΔΪΟΤΘ Ψ6] τ ΠΟΥ 51{{πὰρ δ η τ αᾶ8] Ὠσιη6γῸ ἀθοθγηὶ, αἰ- 
θὲ Τάθηι ᾿πι8. νου δε ῖ5. 5101 να] οαί, οὐ φαϊάααϊά οαΐᾳια νἱ- 
ἀοίαν, 14 νου 6556 βίδίπθηάμμι οδί. (Π)6 Τ)ϑιηοουἰ 56η- 

ἰρηίία 611 οἵ. ΜΆΠῈἊΔοΝ Τοιοον. Ρ. 415.) Ημΐΐο τδίίοηὶ ἃ 566- 

Ρέϊοἰβ. ῬΒΙ]ΟΒΟΡ 8. ΟΠ ἐθροῦα πα] ἰγοααθηίαίαα ( οἵ. 
δοχί. ἔμπηρ. Ῥγττῃ. ἤγρ. 1 40 544.) δἰΐδιη δά Αὐιβίοίθ 68 
18 9158. πηΐν ΘΥΒΆ ]6π|. Ν᾽ δίθγεϑ ΡΠ ΟΒΟρΡΪ, αἰ, ἰάθη 6586. οβϑη- 

βαθγαηΐ αἴσϑησιν ἃς φρόνησιν: αἰαυϊ φρόνησις, οο ΘηΪπΠῚ 

ἰδ) τ Πού 6Χχ 8118. Ασϑίοίθ!β 0 γ18 δἀάἀθπάπιῃ οβί, νο- 

ἴα ἘΠῚ. Ν, Ὶ 3. 1189) 16, ἴῃ 115. οϑύ δηῃΐμηὶ νἱγία 1185, πὰ 6 
ἀχθιίδο ἃ ΘΙΓΟΓΟ πηΐσα συ οορηοβοδηῦ; αἴσϑησις δα- 
ἰθπὶ σοηποϊίαν ἀλλοιώσει ( οἷ. ἀ6 5οιηη!5 2. 459) 4, ἄς τποίὰ 

8δη. 7. 7010 10. ἀ6 δη. ΠῚ ὅ. 4170 84 εἱ Ττιοπαε]. δα ἢ. 1.) 

ἢ. 6. τπηιίατ!οηθ. οὖ ΤΟΥ ἢ ΡΟΓΟΘρίδγι πη) οὖ 5θηβι15 ΡΘΓΟΙρΙ ἢ 15 

εὐ αὐτίαδαιιθ. ναῦῖο ΘΟποιγϑιι. [Ιη46 οἰποίθαν, αὐ 4ὰ] αἴσϑη- 

σιν Ἰάθιη 6586 οδηβθδηῦ ἃς φρόνησιν, 1ϊ, ασθδδοῦπαπα ἴῃ Βδ6 

ΓΟΡΠ] ἃς Β6ηβιῖ τηπίδί 6. Οἰογιιπίιτ ΒΡΘΟΙΟΒ, 685 ΟΠ 685 

ΡῬΓῸ νϑῦὶβ βαβθαηί. Αὸ [1588 φαϊάθμ ἰῃ θᾶ Ορίῃίοπθ, 48ᾶ 
αἴσϑησις εἰ φρόνησις οομ!αη ἀαηίαν, Ἐπηροάοοίθμη Ῥδυιηθηϊ- 

ἄθπὴ ΑΠΑΧΑΘΌΓΔμ, ΠΠΟυτ ψογβι 5, Βαϊ 8 σοοθ ααδάδῃι 60}- 
Πριηᾶγα βίπαθι, (ΟἿ. Εμπηρθα. ἔγαθιη. δά. ϑίυιζ ν. 321 5646. 
Ῥάᾶγπ). δα, Καγβίθη ν. 145 34ᾳ. Επωρϑάοο β νϑύβιι8 δοβάθι 

ἦὯ6. δαάδθμι τῷ δα] δ [05 ᾿ΙΘοίμηβ 46 δ, ΠΠ 9. 4274 23, 568 

φποιηθ 40 Θχρ σα] 5ἰηΐ, ἴα ἃ σψϑίουι τι. που ργοιθ5. ἀα- 

ὈΙαύππι δύ, πθαῖθ θαυ άθη. θαμὶ αἰ Που! αίθην ρ] απ 6. οχρο- 
ἄϊγα ρΡο586. πῖδ] νἱάθον, δοιθα θηΐ πρὸς παρεόν ἰῃμίουργο- 
[658 4φιοα 5οἰδιη ΟὨΠ65 δ ΤῸ 5 5θῃβίθα5 ΟὈ]αΐαβ γϑίδγαηϊς ( εἴ. 

ΑἸοχ. ρ. 293, 6. ῬΆΏΠΟρ. δά 1. 1. ϑίαιζ ρ. 497. Ττοϑηάε]. ἀς 
δηλ. Ρ. 450. Βτδηᾷῖ5 (86. 1. Ρ. 2201.}; δἂβ. γθ8 ψμῃοάϊπιη] 

ααδϑὶ 6886. δ 1 ΘΠΒΕΓΔΠ, 6Χ ἃ ΔΙΡΘΘΓΙ γ6], αὐ δρία Ρ.Π]ο- 

ΡΟ 5 ἱπέουργοίαίαν, ἐνεργεῖν ἀἰοαπί, ἐορ ΙΟμθ. ἘΔΟΙ]Θὴι 
ἩΠ απ οὐ ἴῃ ρυοιηρία 6556. οχρ!!οδίοηθιι, [οτέαββε οὐΐδηι ν- 
γϑϊη, ΟΠ ὨΘρΡΑν τ, 564 Ατὶβίοίθ θη οογίθ δ] ον ΠΠπτῃ νοῖ- 
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511π| ΙΠΓ6]]Οχῖ586. Ῥ Υβαδβαμι πᾶ ῦ 60. (ΟΠ μᾶλα δηΐπὶ ναί 
Ποὺ νοῦβϑιι, τηαΐαία δηΐηΐ σοηάιοπθ (μεταβάλλοντας τὴν 

ἕξων) πηπ τ] βίπητ! ΒΘ ΒΕ11Π}) ΡΘΓΟΘΡίΙΟ 65, οὐ δ άθμ νἱ ροβίθα 
αἰεὶ ὅσσον ἀλλοῖοι μετέφρυν: ἰΐδψιαα, αππὶ οιπάθιῃ ἴῃ ππο- 
ἄσιη ἰη 6 }Π19 1 νοὶ μεταβάλλοντας τὴν ἕξιν οἵ πρὸς παρεόν 
εἰ ὅσσον ἀλλοῖον μετέφυν, νεῖθα πρὸς παρεόν ἴία ροίϊι5. νἱ- 
ἀοίμν ΔΟΟΘρΙΒ56: ΡΓῸ 60 5ίαία δηΐηὶ, 4αὶ ουΐααα δἀθβέ. Οἴδθ 
αϊάθμι Θχρ !οαί!ο Αὐαἰβύοί 5 αὐγαμη νογὰ 510 8 ργδοίογθηα 
ΡΟΥϊι5. 1ηογρυθίαμη βϑηΐθη!ἃ, ἔππὶ ἀδθιηαπη ἀδοογηὶ Πἰσογοί, 5ὶ 
ἘΠῚ  ΘΥΒ1ἢ) αἸἰβριυίί! 015 μοοίοαθ. ΤΙ Πθιὴ  σΟΡὨΪ αι Πα 6 Γα- 
1π|15; 584 ||6 ψνϑυβὰβ ΠΟ δϑί ἐγδάϊ 8 ΠἰδῚ ἃ0 'ρ8580 Ατὶϑβίο- 
(616 δἰιβααθ ᾿πέουργθίϊθιιβ, οὖ βοΐ αα! ἄθ πὶ ἃ στ] 4118. --- 

Αἀ δαπάρῃι βϑηξθηξπι ῬΟΡΠοηΐ σνοβιιβ Ραμ Θη οἱ 14 --- 
148 Κκδβί. (46 χαογαμῃ ἰοχίι οἵ. Βγδη 15 οὐ ΚΚβί. δά ἢ. ν,), 

48. 6 Τθηρ ΓΘ. ΘΟΓΡΟΥΪ5. σΟμϑε αι]: αἀἰοϊς Ῥδγμη θη 465 οο- 
ΘΏΙΙΟΙΪ5. Πδίαγαιη ; Ππ4 Θηΐπὶ ἰρϑιη, 40 σοιηρ! οαίαν οἱ οοἢ- 

Ποίαίαν. οουραβ (τὸ πλέον ἰ. 6. τὸ ἔμπλεων εἴ. ν. 79, 123 
ΚΚβύ,, 41} 5] 5} ΠΟΔΡῚ Ραΐδηΐ Ρ 1115. ν ] Ρ] σι απ νο] ρΡο- 

οπίϊα 5, οἴ. Βτδηαῖα 656}. 1. ρΡ. 392, Ζ6]1ον ῬΗ. ἃ. ἀτ. 1. 

Ρ- 7), 6586 οορ᾽ δ πη. --- ὉΟποα δυίΐοπι Ηομιοτβ ἴῃ 6ἃ- 
ἄθιὴ [πῖ586. ΟρΡ᾿ πη. Ρουθ, δὰ 81 “πὰ οϑί οχρ οδηαὶ 
ΒΕ ἘΠ|{85 ΠῸΠ δβὲ {ραθπάα Αὐἰβίοίο!!, αὶ οὐ ρὸῦ νουθαμη 
φασί τηδηϊζοβίο ἃ]105 παΐπ8 ΘΧρ ΠΟΔ ΠΟ 15. Δοίογ 5. Γοβριοἷΐ, 
αὐ 1101 (411ἃ φυΘΟΓΟΓα τϑοιιβαύ 4] 8. 989) 88. [ἢ ῃοϑβέγα δι- 
ἴοιη Ἠοιηοτοὶ ἰδχίπιβ ΓΘΟΘΏΒΙ0Πη6. ΠΟ ἰ6οῚ 1ΠΠπιὴ νογϑαμῃ ἃ 
Ατϊβίοίοϊ α ἰαπἀδίπιη, δὐ ὉὉῚ διὰ ἰθοίη 6586. ΔΗ 5 
ΨΘΡΙΒΙ 116. 516, Ἔχροηϊξ ὙΤΘΠ66]. 46 δηΐπι. 1 2. 404 29, 10] 
146] νϑῦβιιβ Ἠομηθυϊοιι5. Δα θοίαν, εἴ. ῬΟΠ. ΠῚ 14. 128δα 

18. ΝἼΠ 8. 1338. 25 οὐ Ἰηΐογρυ. δά ἢι. 1, --- (δέου. αφαρά 
Ατιβίοίθ! 65. Επηρθάοοίοπι Ῥαγιμθηϊ θη ΑΠΑΧΔΘΌΤΔΠΙ ἰάθη) 5έα- 
ἰδ ἀἰοῖς αἴσϑησιν εὐ φρόνησιν, 56ῃθααπ) ΡΟΙΟΘρ ΟΠ πὶ 

εὐ σΟρΉ ΠΟΘ ἢ ΓΑΙ] ΟΠ] 6ηι, σαν θη τη] δϑὲ Π6 οἰτ8. διοίουι- 

[801 Ιλ {461 μα οᾶμη58. ΔΠὨΑΧΑΘΌΓδΘ πιο 60 νοοοπὶ απΔη- 

ἄδιη αἰϊεντῦ, χαδιῃ ΙΙσοὲ ἰδγοϊαμλαν 1 σΟΠδΙΠΟΓΘ, 4αρα ἰπ46 

ψαἱϊῦ ΟΟἸΠ ρογα, 14 ααοά δαυϊάθηι ΠΟ ΡΟ556 σοηῃοραϊ ἂρ ὶ- 
ΓΟΥ, 4πδη Π1Π1] οχ ἰγαάιία οἰ πβιη α] ΡῸΓ [διηδηὶ νΟο6 60η- 
οἷαα! ἀεἰνοαΐ τηδη! οβϑέσμη οϑί. Ῥδγῃθηϊ ἤθη, ααΐ βθηδβαιι δνὶ- 

ἀδηζίδπι ἰδμίορ γα σΟὨἐθιμ ΒΟΥ, αὐ σθ 005 οὖ βιαγάοβ οχί- 

βύμππαγοῦ. 4] 56 η51}0} 115. ῬΟύϊ8 “δ ΤϑίϊΟηΪ ΟΟΠΒ᾽ τηπέαγὶ 
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χαϊάαααπι ορί παν οηέαν, πη ἰστέαγ Ῥαγηηθηϊάθμι αἴσϑησιν εἰ 
φοόνησιν πίον 568 σοῃζααίββο, ογθαΐ ρίαπθ ῃθαυῖῦ; ὨἰπΙἑ Γιατ 
111 νοῦβὰβ ὃχ δὰ ϑβιηΐ σαΓΠΙΪηἶβ ρατία, πὰ τὼ πρὸς δόξαν 

Ἔχροηϊξ ΡΠ] Οβορ 5. δ ΟὈὐθμρ ογδἢ5 να] δίϊβ ΟΡ πἰ ομΐθιι8 νο- 
τἰζαΐθπι δββθαπὶ Π6 'ρ86 αυϊάριηῃ 5101 νἱἀδθίαγ. Νϑο τη] απ 
ἀϊνοιβα Επιρθάοο  β ταίο, 41 ατι8 6. τη η 16 5{1581Π1ἃ Βα ηΐ 56}- 
βίθαβ οὖ οὐηηὶ ἀπ ίαίοηα νδοῖα, ΘΠ ΘΓ ΟΠ θη οὐ 1 ΘΟ ἘΠ], 

δὰ ΔΘΏΟΒΟΘΓΘ ΡΓῸ ΨΟΙΪΒ γοοιβαί, σΟηΐγὰ γ6ΓῸ 4686 Ἡ1||0 Ρ08- 

5 Π0 56 η811 Ρογοὶρὶ ΠΪΠ110 ἰδιηθῃ βθοῖαβ 6586 σοπίθηαϊ. [ίὰ- 

45. ρᾶγιαμῃ. οοηβίἀογαίθ Ατὶβίοί  αὲβ νϑυβ8 απ βάδιῃ αὐγῖιι5- 

46 ΡΒΠΟΒΟΡΙ δά μδηὺ ἀδίογβιββα νἱἀδίαν βοηΐθῃίίδμι; ἢἰ- 

πλΐγα γοσαθα τη φρονήσεως 'ρ56, 40 υὐϊέαν ἴῃ ΠΟΠΙ ΠΙθι15 
ὈΒΌΓΡΘΠ 85. ἴπγ6, ἴῃ 608 ἀοβοιρβογαῦ ἈΠΟ ΒΕ ΟΤῈ5 ΠΠ65, αὖ 

5 ΘΠ σαγθέ σΘηι5. ἀποάάδπηι ΓδίΙΟἢΪ5. δὲ ΘΟΘ ἢ ΠΟἢΪδ ΘΓΓΟΓΘ 

δχϑιηέαμη; ἴδ ὉὈῚ {Ππ4 σοσαθαϊαπι ΙΘρΊὰγ ρα ΡὨΠ]ο50- 
Ρἢο8 ΒΌρΘΙΙΟΓΟΘ, οΧχ μᾶς βιιἃ 5 5] ΠΟΔΊ η6, ΠΟῺ 6Χχ συ] θ 

Οτδθοουιπη τιϑὰὰ {ΠΟΓ ΠῚ βθηΐθη πη Θχρ] Ἰοδύ. 

101θ0α 1 αἴτιον δὲ --- 8ῦ αὐτούς. ἴ9Ὁὲ 6556 ἰάδπι οἵ 

5Πη8] ΠΟῚ 6556 απϊάδηι βίδίπογοηΐ, μΠ0Ὸ ἴῃ οδιβᾶ ἔπ, αἱΐ 

Αγιβίοίο!οβ, φαοά, απ νου δέθμηη ᾿ῃν Θϑε σγοηΐ, πΠ16 6 56 η81- 

ὈΠ|65 Τ65 ὑοῦο 6586 ἱπάϊσδυθυιηΐ, ἴῃ 115 δαΐθμ χἰ{ππἢ ἰη 68 

πα ο πη ῖ, πιὰ Ἰηβαηέ, 4ὰ86 ροΐθηξια ἑδῃίμπι βαηέ, ΠΟῊ δοία 
(τοῦ ὄντος οὕτως ὥσπερ εἴπομεν «4, οἵ. 1009α 32). Ιάἀεἶτοο 

Ἰιοθῖ νϑῦὰ ΠΟ αἰϊοαηΐ, ἔϑιηθη ΠΟ 68 ΟΡρΡΓΟ τὰ ἴῃ 608 88η0 
οομϊοἰοηα, ααἰθ5 ΕΡΙΟΒδιιηα8Β. ΧΘΠΟΡΠΔΠΘΙῚ ᾿πβθοιίι8. δϑί 
(ᾳιδθ φαΐϊάσιη πᾶ 18 ἱπουιπέ, ἱποογίδα δύ οοπ θοίαγαρ το] η- 

φαδπάιϊπῃ εἴ. Π] 9. 1086α 16. 8ι4110. δα ΡΙαί, Τπεδεί. 152 ὁ. 
Ἠοιτηδηη Ῥ[αί. ϑυϑβί. 1. ρ. 8050. ατυυβασ )0Ὑ. εοπ. Ρ. 115), 
Π8 ΠῚ Βρθαΐθῃι οογίθ νου ]8 608 Ἀββθοιίοβ 6556 σοηἢΠίθη αι 

δέ, εἰκότως λέγουσι αῦ. ἴδτη «ατιπὶ πηι δέ! 15 ΡΟ 551 ΠΠ1ΠῚ 
πδίμτα ἰῃ οαῖιβα [ἀογῖξ, αὖ φαϊάδιη ργϊποίρι απ οοπέγδ αἰ ΟΕ ΠΟ 15 
οὔ ΟἸΠΠΘΠ ΡΓΌΓΒΙΙ5 νου δ 15. σοηβίδηξίδμῃι (Ο]]Γαπί, 46 τηαίᾶ- 

ἰἰομα ρϑῦϊ]ο 5ι θΈ}π|5. αἰβραίαί. ΑἸΙΌῚ Αὐὶβέού}! 68. αἰ Που]ία- 
65, 4πιδ6 σίου τι ΡΠ] ΒΟ Ρ 8. ν 6] ᾿ην 115 βαθοτίδθ ογδηΐ 6 
τηπξδέ! 9 Π6, ἜΧρΘάΐγα ΟἸηη685 5101 νἱάοίαν 1|{15 ροίθηξίαθ οἵ 
δοία5, τηδίουϊδθ δὲ ἰογπηδα ἀἰβεϊποίοηΐθιιβ, οἵ. Ρἢγ8. 1 8 οἵ 
δ 1009α 32, ἢος δυΐδμι ἰοοο ὉΡῚ 14 δρίῥαν, αὖ ἢ. ΡῸΓ τηῖ- 
ἰαξοπθιὰ ἀοἤηϊία Κι θίαᾳαα ἰρβὰ σοηῃβίδῃβ συ δε ]5. παίαγα (0}}} 

νἱἀθαΐαγ, αἰΐα σδϊΐοης αὐϊέαν; ᾿ρβᾶπι δηΐπὶ τη δέ πομ γα - 
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Θογο βίιθε ἴῃ δουίοβ ἃἂ0 ἢτγιη05 οββοηίίαθ ἢη65. [ἃ ααπρά 
χαὐαύτιν, αἱδ, ἔπ “απ π]αχίη] 6 τη αι, ΓΔΕ! ἢ 6 5816 ῬΓδ6- 

με (ἔχει λόγον «10, εἴ. Β' 2. 996) 9), ον 46 60 αυϊάᾳιδιη 
νΘΓ6 Ῥγδθαϊοαγὶ πορθέαν, φαδιηααδιη ᾿ποϑδὲ Δα] παπὰ πο- 
ϑηρθηάα. Νδμηι {φασι ππᾶχίπιθ τηαἰδέιν αα!ἀρίδμι, οροτγίοί οἵ 

6556. Δ] το ααὶ οχ 118, 4ὰ86 τηπίαηἋ0. Δ] οἰ, οὐ 6558 
δ) ΔΙΌ οχ 115, απᾶθ ΠΟνἃ διι8οῖριῖ. ΑΟ 81 αυϊα Ιηζουϊί, 

ΟΡοΥίοθΙ 6556. δεϊαιμηέσιη. 4 ααοά ἰπίουε (ὑπάρξει τι ὃν 

«20, Δ οααϊη. ᾿ηο 5860 ἰ81η, 0 ἰηΐοιγοί; 81η φ'θηγαίατ, 

6586. Οροτίού οἱ ἰἸὰ ππάθ οΥὐΐαν οὐ 1ἃῺ αἴιὸ βρϑοίαί β'ιϑδηβδ- 

Τα ΠΑ νηπίαίϊο. ΜΙαίΔΙΙΟ 8. ̓ ρῚα, ναγιθίδία τηϊηϊπηα {0} ΠΠ{π|ν 

οββϑηίίαθ οοϑηβίδηςα. 1)6]πη4ς Πἰοοὲ ααδηξςαὐθμη πη} 60Π- 

[110 ἰΔΓΟΊΔΠΙΙ, [ΟΥΠπΙὰ ἰδιπθη ἃ 5Ρ60165 ι᾿ηδηθδί, δ ὃχ θὰ 

4υϊάθηι Γ65. ΟἸΠΠ65 ΘΟΡΠΟβοίιηι8, ΤαΠΙ ΟἰΔ 8 ΠῸΠ Δ}185 
Πἰδὶ 56Π51}}1165 ΤῸ8 ΨΘΙΘ 6586 δϑῃοβοιπηΐ, χαὶ αὐτῶν τῶν 

αἰσϑητῶν «26, ποῃ Πρ] σομ δα δγαηΐ ΓῸ8. 56η5101165. δδίθι- 

Π86 δὲ ᾿μπηηαία 65, οἵ. δὰ «1 9. 9914 9, 6 1ρ0Ρ50. ΠΕΠΙΘΓΟ 

(διγίια!) Βα ροΓαηῦ τη! Ὀ}]} τὰ ΤΟΥ ΠΙΠΠΘΓΩ, πΓ ΘᾺ5. ὉἢῸ5 

ἴῃ [ογθηο ππάϊοίο νάΐοσο ορογίθαί; δ ΠῸἢ 6886 8088 ΓΒ 

ΒΘΏΒ101165, 564. 6556. δὔϊδηι Βα δίῃ μι θέ πδμ οὖ ἱπεοτρο- 

γθδᾶτη, Δάν θγβαυ αὖ οοποράδηΐ σοην πο Πα] βαηΐ (ταὐτὰ τοῖς 

πάλαι λεχϑεῖσιν ἐροῦμεν α 88, οἵ. 1009α 36). --- ΠΙβ ᾿ρἸίαν 
τα ΟΠ 115 ΑὙΤΙβίοί ΘΙ 65. ΤΘΙΠΟΥ 1586. 5101 νἱάδίια Θὰ85. Οδιι588, 

486 φποβάδιῃ δα τϑοιβαηάιτ ΡΥ ΠΟΙΡΙ πὶ ΘΟὨ ΓΔ ΙΟΙ]Ο 5. ̓τὰ- 
ΡΘΙ]ογοηῦ; πᾶθ ἀπᾶπι ΠΟ 5υ{Ποϊδηῦ ἴῃ ργοιηρία δϑὲ 1μ{6}}}1- 
σονθ., ΑΘ ρύῖπο αυϊθὴ ἀγριπηθηΐίο ᾳποα παπξαξοηθηι δὰ 
Θβϑθη ηη το άίσογο βίαι οί, [Δ 0116 δύ ν!άθγο οαμπι, αἰδβθοία ἴῃ 

Ραγίοβ φιδβάδιη τπτιαί! 0 η 6, Θὰ βροοίαγο, ἴῃ ααΐθ5 νοὶ] σοορίαᾶ 

ΠΟΠάτ 510 ν 6] ἴδῃ ΔΡΒοΟΪαΐα ταί], ΘΟ ν ΓΙῸ ἰρϑαμ 186, 

παρα τηιιξαΐαν, «παΐθηϊιβ γλαξαύαγσ. ΑἸέορο ἃτραπιθηίο, φαρα 
ΒΡΘΟΙΘΙῚ ἃ0 [ΟΓΙΠΔΙ ΤΌΤ ἃ0. ΡΘΓ 61 ΟΟΓππῇ ΟΟΘΉ ΟΠ Ϊ5 

[ΠἀΔηηθ μέ τη Π6γ6. σΟὨἐΘηαΙ, οΘομ θη απ ἀαϊ θη Θϑέ, ἴῃ 
ΠΆΠ1Ὸ τηυἰδέ! 8 ΦΌΠΘΙΘ. οχ Αυιβέοίθ!β ἀθογοίϊβ ἰρβᾶτῃ ἴοτ- 

γηδ) ν 6] ΠΟΙ ψ 6] υλίαγὶ, 566 ἴα ἤθη βυθ]αία δϑέ, νθ 

γα δ] αΐα ἴῃ. αἰΐαμ Ιοοῖπὴ 41 810 ἀ6 υυΐξαίίοηθ. ΘΙ, π5 

ΓΘ] Θ 5. ἀπο [ἢ ΔΗΡΈΒΕΟΥΟΒ. ΠΠ 65. τηϊ{δ 010 }18. Δι} ] ὑπ] 

βίαἀοἱ ᾿ἱποϊαάθγο, Ὠ18}1] νι δέν δά γοίαἰαηο5. ἀν ουβαυῖοβ οἷ- 

ἤσογο; βῖνθ δηϊη ἰαύ!5. Ραΐοί πηιιίαί! 0 51 ν 6 τΠ1Πη1|5 ἰαΐθ, απᾶ- 

(θητ5. Ἰην  ὨἰδαΓ, Θαύθ 5. ΡΥ ΠΟΙρ τη ΘΟὨ ΓΙ Οἴ]Ο 15. ἐδ] 4181} 
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τ ἷν 6 Υ88 6 ρυϊπορίαμι {0110 ῬΥΟΡ 5:10. ΘηΪπ την ΟΓΒ8}15 ππηἶτι5 

ΡΓΟΡοβίεοηἶβ. βίο] 8 ἰηβίδητία (ΟἸ]ΠἸΠπτ, ΗΒ. ΒοΟρα 5 πος 

Ιοοο, δὶ πγα αι! 15. ̓ ηΘη 10 ΠρΘοδββαγα ΠΟῺ ογδΐ, ργορίογθα 

11 |ιὲ Αὐἰβέοία δβ, ααϊὰ ΡΥ ΠΟΙ ρΊαπη σΟΠ ΓΔ] ΟὐΟ ἢ} 5. ΠΟ 46 πο- 
ἐἰοηῖθα5, 564 ἀ6 το 5. ναΐογο ροϑβι, οἵ. δά 8. 1005) 19 5η4. 
-- «14 δίς -- ἐμβῆναι. ΟΓ Ιοοο5 ἰαδυἀαίοβ ἃ Βγδηάῖβιο 
Θ 656}. 1. ρ. 155. --- «12 Κράτυλος. (ΟἿ. Ἰορίάδμι Ηδτα- 
οἰϊξθοταπι ἀΘβουρ ΟΠ θη δρια Ῥ]αί, ΤΠοδοί, ρ. 179. --- «22 
εἶναι εἰς ἄπειρον. ΤωθοίΟΠ6 ΠῚ. ατιᾶπὶ οἵ. ΠΡΥῚ τηϑηπβοῦῖ- 
ΡΥ οὐμη65 ὀχ θοηῦ οὐ Αἰοχαπάθν σοηῇνιηαύ ρ. 266, 12 τείϊ- 
ΠΟΙ τηϑ]τ], ΄αδιη ΒΟΚΚοΥὶ σοηϊδοίαταμι ἰέναι τϑοίρογο. ΕΤο- 

4. ΘΠ ΕἸ5β πὴ βᾶπ6 ἃρπα ΑὐἹβίοίθ πὶ οϑὲ εἰς ἄπειρον ἰέναι, 

βαδίζειν, προϊέναι, 564 Ἰορτέαν ἑδιηθη εἰς ἄπειρον εἶναι Ῥο] 6. 
19. 1284 1: εἰς ἄπειρον οὖν ἐχείνης τῆς ἐπιϑυμίας οὔσης 
(εἴ. ν. 1. δΔά α 2. 9944 8), εἰ “2 8. 1074. 29, 001 εἰς ἄπει- 
ρον δ] ]Πρίέϊοα ἀβαγρδίαι, υἱχ αἰπιὰ αφαϊἀαθδιη Ὠἶδὶ ν. εἶναι 

ΒΌΡΡΙΘν 6118. 
1010. 85 καίτοι συμβαίνει --- 1 πᾶσιν. Μαυίαίιο- 

ΠΘΗ τ ροΟββίηύ Θχρίϊοαγο, βιηῦ 41 ρτϊποϊρί μι οοπίτγδαϊοίο- 
ηἶβ ἐοΠ]Δηΐ. 864 ἴρβο ποὺ ρυίποῖριο βαθ]δέο ἰην"} 60. δαϊ- 
ϑαηίαν, χαίτοι συμβαίνει «85, οἷ. δὰ «4 8. 989α 22, αὐ τιι- 

(αὐ! ἤθη Πα τ 6586 σΟηΠἐδδηΐαγ; ΟΠ Δ ΠΏ ΘΗΪΠ] ΘΧ ΘΟΓΠΙῚ 

Ρἰδοῖεῖβ. ΟἸπ 5. τ 8. ΟΠἼΠ68 ᾿πΠ6886. ΟΘηβθηΐα 4 168, 

ΠΟῚ δϑί ἰῇ 4αδπ) Ρ6Ὶ τηπίδί!  Π 6} ἰγϑη81Ὑ6. ΡΟββιηΐ. 

1010)1 περὶ δὲ --- 80 οὕτως. Ουοά Ῥτοίαροτγεὶ οοη- 
ἰ6πἀαπέ νοι 6556 4π04 οὐΐᾳιαθ 46 αᾳαλ] Πού τὸ νἹἀθδίαγ 
(περὶ δὲ τῆς ἀληϑείας Ὁ1}, πος ρῥ]δοίξαμη ἴῃ π65 Ιοηρα ἂι- 

ἘἸΙΟΓῸ5. δϑί συϑβίγ Πρ ηαπη; 1Ππ4 ΘΠ πη ψο 6 οοπίθηαι! [ἰσοί, 
ΒΘΏΒΙΠῚ ΘΠΘΙΪ 6 ΠῸΠ [Δ}}1} ἴῃ ρϑγοΙρ ΘΠ 418 τορι ἱρ5ὶ ρτο- 
ΡΥΐΘ Βα ] δοίϊβ, αὖ ρῃδηΐαβία, ααδιὴ Ῥγοίαθογοὶ, “απ τὸ φαι- 

γνόμενον ἀϊοιηΐ νϑυιπὶ 6556, ψου α 15. [δοίαης ᾿αἤ!σθμ δὸ ἰ6- 

βύθιη, αἰ Ποτέ ἃ βθηβιι. (Ηππο ἴῃ τηθάτπιπι δοοϊρί θη ἃ ΓΒ ΡΟΣ 
νεῦρα πρῶτον μὲν --- αἰσϑήσει, 4αᾶ6 ρτορίογθα δἰϊψαδιῃ Πἃ- 

θεηέ οὈβοιγιξαέαπι, φαΐ τοίαίαί οἱ ̓ ηΐου ρ οβἰία οϑὲ ἀρ απηθηΐδ- 
(10 δΔάνθγβδυ!οσιμη. Ρ] πα 5 νἱ ἀθίαγ ἰΐὰ θυ ἀἸοθηάππι [α556: 
πρῶτον μὲν εἰ τοῦτο λέγουσι τεχμήριον, ὅτι καὶ ἡ αἴσϑη- 

σις τοῦ ἰδίου οὐκ ἔστι ψευδής, ἀλλ᾽ ἀπαντητέον ὅτι ἡ φαν- 

τασία οὐ ταὐτόν ἐστι τῇ αἰσϑήσει. ΑἸοχαμπάον ρΡ. 268, 30 

ἀπο δῃ ρδ.}10 ἀϊνογβιαμη ἂν μος Βαθιιογὶε ἐθχίμμι, [οΥ 8556: 
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ὅτι οὐδ᾽ εἰ ἡ αἴσϑησις μὴ ψευδὴς τοῦ ἰδίου ἐστίν, ἀλλ᾽ ἡ 
φαντασία οὐ ταὐτὸν τῇ αἰσϑήσει, ἀπάς Ἰοηρα αἰ ποι ἴον 

δχβίβίθγοί δυριπ θηΐαηαϊ ταί.) ὅϑ6ηβι5. ἀποιποο ἀϊοθηαι8 

510 ΠΟῸΠ [4}}} ἐν τοῖς ἰδίοις, εὖ ἤδθο ἔδια «πα! αἰ ογαηΐ ἃ τοῖς 

χοινοῖς, Ατιβίοίο! 68. ὀχροηϊ 46 δηΐμ. 11 6. εἴ. ΤΥοΠπά. δὰ ἢ. 1. 

οἱ ΠῚ 3. 427ὺ 12. ἀς 586η8. 4. 442) 8; 46 ρῥ]άδηίαβια εἴ. ἀς 

8ῃ. Π| 8 οἱ δὰ 41 1. 980) 206. Τίδααα ἰδηίμπμι αἰθθβί, τὖὸ ρῃδη- 
ἰαβῖα ΡΓῸ ἰαβί νϑυϊδί δ ροϑϑιῦ ΒαθΟΥΙ, αὖ ἢ6 βθηβαὶ ααϊ 46 πὶ 
ἘΠΙΨΘΙΒΘ ἃ6 ΡΘΙ 56 ᾶθο ροβδὶῦ διοίουιαϑ {ρα], 56 πηϊοθ 
'π τοριι5 ΡτΌρτα. οαΐχιια Βα ] οῖῖ5. Νϑαᾷπο αἰϊαὰ αυϊᾳαδμη 
α4πδιι ΒΑΤΙΟΙ ηΐπν, ααππηι αχ αἰν ουϑιίαίο δουαπ, 4πὶ απ] 56ῃ- 

5:05. ρΡϑγοϊρίαηί, ἀπ απ θη τοροίογα νἱἀοπίισ, οὐ αὰο- 

πΐδιη ἀ6 δδάθιη τὸ δἰ πα ρογοϊρίαηξ ἀουιη! θηΐοβ αἰϊαα νἱρὶ- 
Ἰαηΐθβ, δα δθρτοί! Δα β8η1, ργορίεγοα αἰνουβὰ ῬΑΓΙΟΡ 
νογὰ 6586 δυίαιπδηξ; ἤᾶΠπῸ δηΐη ἀπ ζα ΟΠ οι ἀἸσοπμ40. α]- 

ἄθμι ΘΧΟΓΠΔΓΟ, οΟρΊίδΠ40. διιΐοπὶ οἵ ἈρΘ πο ῬΓΟΡΆΓΟ. ΠΘπιῸ 
Ῥοίεβῦ; θη0 ΘΗΪπ ΠΟΙ ΘΗ 15 ΒΟ ηῖᾶ ργδοίογί ν᾽] ΠΕ 

ῬοΙσδρίϊοηϊ, Π6Ὸ Θ᾽ ΠΔΤῚ ΠΟΙΠΪΠΙ5. ΟΡΙΠΙΟΩΙ 46. ἸΠΟΤΌῚΪ Δ Τοτεῖτι5 

οχία (περὶ τοῦ μέλλοντος ἔσεσϑαι ὑγιοῦς δ13, 1. 6. πυπὴ 

415. 510 βδηϊδίθιη γϑοιπρθγαίαγιβ.) ἰδηύαπι ἐγ], ααδηΐαχη 

βϑηῃίθηίαθ τηθαϊοὶ 8 ---14. ΟἿ, φαοιι Ασιβίοίθ! 65. τπδηϊθβίο 

τ βριοῖῦ 612, Ρ]αί, ΤΠρθαθί. 178. 17] 6. --- ἔθη αἰΐογα ἀα- 

ὈΙζαο, αυδπη οχ αϊνογϑιίαίθ ᾿ρβου ΠῚ ΒΘ ηβα 1 τοροίαπηΐξ, 51- 

χτη]αΐαὰ ᾿]040 οὐ ἴῃ βρθοίθιῃ ᾳαδηάδηι οχουηδίαἃ οϑύ, ΠΘὴ 
ψΟΙᾶ; ΠΘΙΠῸ δηΐῃ ἀπ], αἰ 46. 4αΆΠΠ06ὲ τὸ ρῥἱτ5. ἐπα 6η- 

ἄτι 510 δἱ 56η811, 1 οαϊι5. 11 οϑὲ αἰ] 016 οὖ ᾿πΠρΡ 6.10, 4118} 
4111, γν 8] ψαΐῃ σϑυ8. Τ65 Ῥϑγοϊρί αίαν τη ἴθ ᾿πίογι θοίο ἰηΐογ- 
ψΆ]Π10 ᾿ΠΐΟΓ ἰρβᾶμι οἵ βθῆϑιιμι, 48: Ὡΐπηΐο. (Ὅεγρθα ἢ τοῦ 

πλησίον καὶ τοῦ αὐτῆς 10 ἴᾶτῃ ΑἸοΧΑΠαγΙ δοίαΐξα θαάθιῃ ἂρ- 

ΡῬαγοί οουγαρίοϊα ᾿παυϊηδία [αἶ556, ἀὰ86. δάμας ἐοχίαϊ ᾿πῆδε- 
τοί; βουρίέσμι [π|586. ἂν Αὐβέοίο! α οἰπβιιοάϊ χαϊάρίδιη: 2) τοῦ 
πλησίον χαὶ τοῦ ἄποϑεν οχ 5οηίθῃξδο σδίϊοπ τηδη] Θϑέμπ 

αβί, 566. 46 ἴρ80 νόράθο]ο ἰπῃ ἐοχέϊη γοροη θη 40. 181] διβἰμη 
αἰπυιηαγθ.) ἴδ ν6ΓῸ 56ηϑιι5 4Ὲ1Π|06ὲ Ἰηΐγὰ 605 ΠΠη65, ἰηΐγᾶ 
4105 ὉΠΙΟΘ νου δε15. πα! οἰ. οἱ ροίοβδί {θα1, ἢ. 6. ἐν τοῖς 

ἰδίοις, πὰμααδιι 46 θδάθῃι στὸ 66] βίπημ! αἰπνπηαί οὐ πορδί; 

᾿ΐδααθ. ΘΧ ΒΘ ηΒΠ1ΠῚ ΡΟΓΟΘΡ ΟΠ 115, ̓ ῃ. ααῖθ5. Ππαογοηΐ Ῥγοία- 
ΒΌΓΟΙ, ΠΠπὰ ποὴ ροίοβδί οοηοὶ τα ΑἸ ΘΠ 18 δχοιββα, τ 

ΡΥϊποϊρίαμι οοῃἐγδαϊ οὐ! Οη5. 0] παι νἱἀδαίαν. Οὐ ᾳαοὰ 
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γ6] {Ππὰ βίη α] οὐ έογα Πἰοδΐ, ἢδη ΠΟ ἄἴνοιβο {θη ρΟ ΓΘ 
ΒΘηβιι5 46 ἴρβα αἰξοοίίομθ, ααδπι ρΘγορὶξ, σθαι! 46. πδίτγα 

Δα] εἰβ ἀπηατὶ βἰμη αμι, ἀἴνοῦβα ργοΐογί, 5βθά ἐαηέαηοο ἀ6 

τ θα5, 4] 115. ἸηΠδογθηΐ 1186 δἰϊεοίομθβ. ὙΊηαπι 58Π6 Ἰάθιη 

τη040 ἄυ]ςα ροίοϑε 6556 "0640. διηδσιη; 564 ᾿ρ88 ἀπ] σ Πη15 

Πδίμπγα ΘΔθη ΒΘΠΊΡΟΙ δβί, οὗ ψϑῖῸ ΒΘΙΠΡΟΙ 80. ΘΟηβίδηΐογ 

5Θ6Ώ5115 ΡΓΔΘΟΙΡΙ , 48}6 ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΟ 14 ἀε)θαΐ 6556, φορά ἀπο 
νἱἀδαίων, ἀεὶ ἀληϑεύει περὶ αὐτοῦ (ἰπί. ὅτι τοιοῦτόν ἐστι τὸ 
γλυχύ, οἷόν πὲρ ἐστί), καὶ ἔστιν ἐξ ἀνάγχης τὸ ἐσόμενον 
γλυκὺ τοιοῦτον. ΑΥὐ 1 Ῥτοίαροτοί, αὐ βιιθδίδῃξίδμπι οχἰπιππέ 
6. πδίυγα σϑσιπ, οἷ. δή 4. 1007 29 544., ᾿ζαὰ οἸηηθπ (ΟἸ πῆς 
σοριέδηαϊ] πϑορββίἑξαΐθμι. --- Αχαρ πᾶς ααϊάθι ἈΓΡΥΠΠΘἢΐ 0Π8 

Ὁ}19 ---30 Ατὶιβέοίθοβ δά νϑῦϑῃ ῬΎΪΠΟΙΡΙΙ σοηίγδαϊοί! 5. ἴοτ- 
τηἰδπὶ δοσδαϊξ, ἴῃ 4τ|0Ὸ ΠΠΏΪ ΠῚ ΠΟ ΓΕΪ 86 (θμροιβ, 564 
ΠΟίΪΟΠΪ8Β Ροηθηδἃ δϑί [θη 88. 

1010ὺ 80 ὅλως τ᾽ --- 10114 2 ἧττον. Ἐχ ῬτΓΟίαρΡΌΓΔΘ 

Ρἰδοίεῖ5, εἴπερ ἔστι τὸ αἰσϑητὸν μόνον ὃ30, σοῃδβοαᾳθηβ. δϑί, 
αὐ Ὠ1Π1] 516, ΠἶδῚ δχϑί σι! 4αὶ {Ππ4 ρογοὶριαί. Αἴᾳαα 1Π0ὰ 
αυϊάθι σου 6βῦ, ΒΘΏΒΙΠΠῚ ΡΟΓΟΘΡίΟΠ685 οὐ ΤῸ 8 56η510168, 

ααδίθηιβ Βα ηΐ 56Π510}1165, ΠΟ 6586 ΠΙ51 [πουιηΐ 4] 685 56η- 
εἰαπέ, ᾿ρ888 γΈΓῸ ΤῈ8 β 1 οίδβ 56 η511 ΤΠ ΠΘΓΘ Οροτγίε δἔϊδηη 

ΒΕ ]αίο βθηβι; οἷ. (ὑαί. 7. 70 85. 84 8. Ατριμπδπηέϊμμῃ [άθιῃ 

ἴεγε δύ δ αυοά βιρτὰ δχροϑβαϊί, βαρ βέδηξιαπη (0]] 6 16 605 

4αὶ ΡτΙΠοΙρΙ πὶ σΟη γα] οἴ] ἢ15 ΔΡΠΟΒΟΟΓ γοοιβοηΐ, 4. 10076 
20 5ᾳᾳ. ὅ. 1010) 27. 

ΌΑΡΟΥ.. 

φμειὶ ἴηι αἱυεγδὶέαία ρογοορίἰοηιίηι δϑηϑιμηι ψιιαδγληέ, ηιιῖδ 

δ. (6 υογὶίαΐα οἱ δΥΤΟν 6 ἐμαϊαοαίει5. ἐὲ φιΐάθηι ἴρδιην 416- 
πιοηϑίγαπαὶ ργυϊπεῖρίαηι συοίιιξ αἰθηιοτδίτανὶ, 10114α 8 ---1θ. 

(ιιοά εἰΐψιο υἱαοίμν. ἐ ποὴ 68ί δὲηιρίϊοϊίον. 864 οϑί ἐἰὶ 

οἱ υἱάοίτα" οἱ ψφμαπάίο οἱ ψιαίθηι υἱαρίμν, «17 ---ὐ, ἐία 

ὑ6γῸ φιιιην αεἰ γοἰαίζυαην παΐμναην ἀοίγιαππξ οππΐα, π6 Θαηὶ 
φιΐάθηι εὐπδίαπίον ροδϑιηῖ ἐμοὶ, ὑ-- 12. Ζΐα ργἱποὶρὶο εοη- 

ἐνααϊοίἑοτιὶβ δϑηνζέιιν", τὶ πθο σοπίνανὶα οἱάθηι τοὶ ἐν θιιὲ ρο5- 

δἱηΐ, 018 ---22͵ 

Ηποῦβαις ἴῃ σοηβτηδη 40 ρῥτίποὶρίο οοπῃέγδαϊοεοπ5. Ατί- 
βίοίθ εβ νδὶ ροίϊββίτπαπη ν6] ππῖσθ 605 τοβροχογαΐ ρυϊποίριὶ 
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ΔάνθυβαΟ5, 4αἱ ψοτὶβ ἀπ] αὐ θτ5. δα πορδηάαμ ΡῥΥΪΠοὶ- 
Ρίαπη δάάποί οββοηΐ ἤδῆπθ ἰαηΐιμη (1018 οδιιβὰ οἱ οἱ βίβίο- 
γϑηΐ; δὺο δαΐθιη ἰὴ ραᾶιίε 6. 101]α 8 ---ὐ12, 886 αυδβὶ οἱ- 

τα} 5. απ! ἀλη δά πηϊνουβαιη αἰβραίαι! Οη θη δοσθαξ, ΠΡ ΘΡΙΟΓΟ 
5118. ΤΑΙ ΟΟΙ ΔΙ ΟΥΪΠ6. οὐ ἃ οιηθηάαπάδ οἵ βίη ἃ δά- 
ψΘΙΒΔΓΙΟΓΙΙ βϑηΐθηία (42 --- 5) δὰ πηραρῃδηάαιη ΓΌΓΒΙ5 

ἰγΓηΒΡΥΘΒΒ115, οὐ 608 61] 5670 ΓΘ δϑιηΐ, οὖ 6085 ἡπὶ ἀἸοἰβ 

οδιιδὰ ἴῃ δἃ ψϑυβαηΐΠ} οὐ τ ΔΓΟ ΘΗ ΟΙ ΠῚ ὙἹ ΘΟΠΥ ΠΟΘΙ 

Ῥοβίυϊδη (ἐν τῷ λόγῳ τὴν βίαν μόνον ζητοῦντες «15, 21), 
ΡῬΑΙΙΘΙΓ αἰγοβα6. ΤΘΒρΙΟΙ΄, 

1011α ὃ εἰσὲ --- 160 λέγοντες. Ἐδηάροιῃ ἴογα ἀπ! απ αὶ 
ΘΔΌΒΩΠ ΒΌΡΓΑ δἰ οὶ ὅ. 1009 2---6. Τα]ϊὰ δαΐοιη ααὶ ἀτι- 
ὈΙδαηΐ, ΦαΟὨΪΔη 1 ΑΙ ΘΒ ΟΠ 6 ΠῚ Θὰ νοοδηΐ 486 ΡΘΓ 56 5πηΐ 

ΘοΡ βϑίπια οὐ ΟἸΠΐ ὀχϑιηΐα ἀπ δύ! 0 η6, 6085 ἃ ἄρογθ δρρᾶ- 

τοῦ, τὖ ὨΪΠ1] δα αηΐ, ααϊῃ Τί ΟΠ θι15 οἵ ἃΥΡ 6 η 18. 46- 
τηοηβίγαίιη) 511. Αὐ ΠΠηΪ γα 51 4014 ομΐη0 σψο]αιητβ 66- 
ΒΟΉ 5 ΓΤ], 6586. αιδοάδηι Οροτίοί, αὰὰθ ἢαΠ|1ὰ ἀμ Ὠϑύγ 016 

δϑδδηΐ, 564 ΡῈΓ 86 οουία βἰηΐ, εἴ. δὰ δὶ 2. 997. 7. Ουᾶτνα 
4] τ νϑῦὰ ἀα] 8 ΠπΠ 40. οὐ φαδογθη0. ᾿ἢ ΠαΠΟ ΘΥΓΌΤΘΙ Ἃ 6] δέϊ 
βαηΐ, ἴδοι! ἰηέ6]Π|0 πὲ (ἔστε γὰρ οὐ χαλεπὸν λαβεῖν 414) 
ἰρ88 ἀεδιηοηβίγαπ αι θυ! ποῖ ρα 51Πη6. ἀθιηοηβίγδι 0 η6. οογία 6586. 
Οὐ δυΐθιη α1018 οδιιδὰ δὰ ρυοίογμηΐ δὲ τὖ σον! ποδηΐαν Ρὸ- 
βία! δηΐ, 1 αυϊάοπι ἀδύνατον ζητοῦσιν, ἐναντία γὰρ εἰπεῖν 

ἀξιοῦσιν (1. 6. ἀξιοῦσι τὸν ἐλέγχοντα δεῖξαι ὅτι ἐναντία εἴ- 
πον, ν6] υὐ αἷὲέ ΑΙοχ. ρ. 276, 2: ἀξιοῦσιν εἰς ἀντίφασιν πε- 

οιαχϑῆναι), εὐθὺς ἐναντία λέγοντες : ΕἰμηϊτΓαμ «αὶ ΔΡ ΒΓ 85- 

5Β᾽ ΠΙᾺ ΡΓῸ ρῥυϊποῖρίο (εὐϑύς) ροπαηί, 11 ργοίθοίο οανθηΐ, πὸ 

ἀδάποὶ ρΡοββίης δα ἀρϑαγ ηι. 
1011α 17 εἰ δὲ -- 7 δόξαν. Οἱἱ ρυϊπεϊρίιπη οοῃίνα- 

ἀἸοιΙο 5. (ΟΠ αὐ, 11 πὶ Βα ]αία βυθβίδηία οἸηπῖα δοο ἀΘ ΓΕ 1ΠῈ 

Ιοοο Βαρθθηάδ βἰηΐ οἰποιαηΐ, οἷ. 4. 10074. 20 54ᾳᾳ. 51ηΠῈδν 
4], φιδδοιπααα οαΐαιι6 ν᾽ ἀθηΐαν, θὰ συ ογὰ 6586 νοΪπηΐ, αυ0- 

Ηἶδη, 486 ν᾽ ἀθηΐαγ, ΠΟΘ ββασῸ Δ]1οὰΪ ν᾽ ἀθηΐαγ, 50} 5 δ Ἰ δι 
(ΟἸ] πη οὐ ομμηΐα δά το] απ ἀοίγι πη. ΟΔΓ6 51 ΠΟῚ 

ΟΥηἶα δαηΐ τοϊαίνα, ῬΓΟΡΓΙ ΠΟ Ροίοβδύ αποα ΘγοίαρΌΓΕΙ 
σοπίοηάιηΐ, νοι 6586 πο0α οαΐᾳαα νἱ ἀδδέιν, Οποάξὶ Ῥτο- 
ἰΔΘΌΤΟΙ βθηίθηίαθ 5186 ΓΔΕ ΟΠ θη τϑάθγα βαβοριπηῦ οὐ ῥτο- 
ψΟΘΔΓΘ Δ]105 τιὖ 5656. ΓΘΈΠΠΘΗΓ5 Το δγοδηξ, π6 βίδέϊμη 510] 

ΓΘΡΟΡΘηΐ ἰρ81, τοὶ αν νου α 15, φαᾶπη σομίοηἀαηΐ, πϑίτι- 
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γ8 ΠῚ ΒΌΡΕΠ 5. ἀθθοπὲ ἀοἤηΐγθ. Ναιθ δηΐμπὶ ροβϑιηΐ ἀΐσογο 
τὸ φαινόμενον ἔστιν, 564 τὸ φαινόμενον ἔστιν, ᾧ φαίνεται 
καὶ ὅτε φαίνεται καὶ ἧ φαίνεται καὶ ὡς φαίνεται. --- Ἐχ- 
ἐγ πὴ ἀποθιι5 δάνουθ! 5 ἧ οὐ ὡς α24 Αγἰβίοξεο!ομ ἰάδιη 8ἰ- 

ϑηϊποῦγα ἴῃ μᾶο [Ὀγμηι!α ΑἸ θηΐον. δὲ Βα ΕΠ ον ἀ6βουρία 
00 ΘΓ ἀοτίπι; αποιη 040 δογη νἱη ἀἰβύϊηχουϊέ, αιδιηαίιϑιη 
ΡΓῸ οοτίο οοηίθηαϊὶ νἱχ ροίεβέ, ργοθ Ὀ}}]6 ἰδμθη νἱάἀδίαν δά- 
νουθὶο ἧἦ 5θηβίθαμη αἰνογβιίαίθμι βρη Πανὶ, οὐ δάνουθίο ὡς 
]ἰὰ5. Τὸ5. 486 ἴῃ τΤαθὰ8. ΡΘΙΟΙρΙ θη ἀ18. αἰβου η] ηἰ8 φαΐ ρίδηι 
αἰξογαμέ, ν᾽ α} μέθυ! αι. ἰΟοἱ 80 βἰ μη} 18. --- Ηἰβ ἰρίίαν δά- 

ἀἰξαιηθηΐῖβ, ᾧ, ὅτε, ἧ; ὡς, ΟΡ(5 68, 81 Ῥγοίδοογθαθ ἀοοίτγι- 

Π86 ἰδυξογοβ β86 ψϑἰϊηΐ βϑηΐθηΐζδθ σαί οηθ τοάάογο; οἵ- 

δηΐ (ἐπεί α« 28) δὰ 8ὶ δ᾽ ἀθυϊηΐ, σοηύγα 605 δοτίθ, 4αὶ ρτο- 
Ρίου. οδιιβὰβ δηέθα ὀχροϑβίίαβ (οἵ. ὅ. 1009) 1 544.) «ᾳυοά νἱ- 

ἀδαίαν. οαΐᾳα6. νου 6586 ἰάΘΟα6 ΟἸΠηΪἃ ἱιχία σογὰ οὐ δ ]βϑ8ἃ 
6556 σοπίθηδαηΐ, δα] 6. Ροββιιηΐ βαδηὶ ἀοἴθηογο βϑηΐθηΐξίδιῃ; 
ΠΠοοὲ θηΐπὶ 46 δδάθῃιν τὰ 8115 8]1ἃ υἱάθδηίΐίασ, δὲ σουίθ ΠῸΠ 

οἰάθῃι ββηβιι, θοάθιη ἔθηροῦθ, Θϑα 6) τίίοη6 46 θδάβθμῃ ΓΘ 
ἀΐνεγβα νἱ ἀθπέαν. --- Αἀἀ 14] ἴῃ οχρ] ΟΠ 15. 1.18 νυ} 18 δά πρός 
γε τοὺς χτλ. οἰπβιηοα! Δ] αυϊά αὐ ῥῳφδία ἡ ἀπάντησις, οἴ. 

ΑἸεχ. ρ. 278, 20 --- 22, πο πο νοῦ δ] αὶ Ομ ββιη ρὰ- 
Ἄγοιη, 564 αὐ [ΔΟΙΠΠπ58. νογθα Ἰπέουρυοίαγὶ ΡΟ ββ86πι; ἔγθα 168 
οηΐπὶ δβέ οἵ δρᾷ ατᾶθοοβ δὲ ἃρυα 1 δύ1η08 θὰ ἰοφαθηαὶ μτγανῖ- 
ἴα 85, αὐ Ομ ίδηΐ 14 αιοά δχβρθοίθβ « αἰεὶ ροίεβέ» νϑὶ] «ἀϊσθη- 
ἄσπ 6βί», δ σοῃέϊῃτπιο 14 ᾿ρϑμ 50} 1οδηΐ, φαο ἃ δβϑὲ ἀϊσθη μι. 

ΟΥ ΝΑΘΡ  βθδοῖ 1δΐ. 5681], δ. 151,1. Ηδο τδίοπα οαπὶ νου 15 
πρός γε τοὺς χτλ. οσοῃϊπηροπάα βαμέ ἀλλ᾽ οὔτε τῇ αὐτῇ γε 

χτλ. ϑεϊπηρθηάα ἃ}}0 ἢἰβ οὔ, 40 [80 1}1ὰ8 νϑυθογαμι οΟηΐοτ- 
Τηδέ]0 ΡΘΥΒρΙ οἰδίμγ, ραγ θη δὶ ᾿ποίαἀθπάδα δὰ βιιηΐ, 4ὰ86 ἴῃ 
Ἰη6 10 βιηΐ ρμοβίία οὔτε γὰρ ἅπασι --- ἡ δ᾽ ὄψις ἕν. Ἐπ- 
ΘηΪπῚ ἢΪ5. ψ Υ}}]8. ΠΟ ΘΧΡΟΗΪ, 4αϊά τοϑρομ 6.1 ροββὶύ 115 νἱ- 
τίβ, πρός γε τοὺς --- φάσχοντας, 564 δοΙαμ ἰρβουιιη δχρ]!- 
ΟΡ οὖ σοηἢτιηδγὶ τα! οἴηι, οὐ οχ ἰουιηὰ δππηοϑέϊ ἃρραγοί, 

βἰφυϊάθι ᾿ηΠηϊνο φαίνεσϑαι οχρ]ϊοαί τὰς πάλαι εἰρημένας 
αἰτίας, οἴ οχ ᾿ρβὰ νϑυθογαιῃ βϑηίοηΐία ἴδοι θα σοΟρ᾿ Οϑο ΕΓ. ---- 

Οποάβὶ 1115 δἀἀϊέδιπθηίβ, ᾧ, ὅτε χτῆ. ἀΠΠοΘηξϊι5. 586 56ῃ- 

τοηξῖδθ. ἤη65 οἰγοιμ βου ρβουίηΐ, ἃροτία σοπηβίθηξυ, 56 58}- 

βίδ ΠΕ 8 πὶ ἀρ ΠΟβοουα ὨᾺ] ]8π| 564 ομμηΐα δα τοἰδίϊν απ ΘΠ 

ἀορτίμηοσθ Νοῃ ρόββα διυίΐίθμηῃη ἢος ὑογ βίδίιϊ, δοιηργΟ δῇ 
Ασιϑῖος, τπείαρὶι. οἄ. Βοηῖί Υο]. 1. 14 
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ΡΟΓ Θδπὶ ΘΟΠΒΟΠΠΘΗ πη ααδηι 'π46 τοροί δῦ ὥστ᾽ οὔτε γέ- 
γογνὲν --- 7 δόξαν: ὕπηΐ ταυ]α Ῥγδοίοῦ ρθη; 864 ἰὰ 
ΠΟΙ ΠΟ Ροββοί, 81 Οοἰμηΐα δδίθηϊιβ 040 δββϑϑηΐ, αδίθηιμβ 

4] βρίδηη θᾶ 6586 ΟΡ ΠΡ ΘίαΓ. 

10114 33 ἐν τῇ ἐπαλλάξει τῶν δαχτύλων. Ἐλπάθρμι 

ΒΟ ΠΕ ΟΠ [ταπιάθιη ΒΡ Ή Ποαῦ 46 Ἰηβοιηη. 2. 400 20: χαὶ τῇ 
ἐπαλλάξει τῶν δαχτύλων τὸ ὃν δύο φαίνεται, ἀλλ᾽ ὅμως οὔ 
φαμεν δύο" χυριωτέρα γὰρ τῆς ἁφῆς ἡ ὄψις. Οὐυδα αιί- 
ἄδμι [γᾶϊ8. 4.815. 510 [46 }]ΠΠππη6 ΘΟ ΠΟβοϊαγ οχ ῬγΟ]. 85, 10. 
οθῦα 86: διὰ τί τὸ περιαγόμενον ἐναλλὰξ τοῖς δαχτύλοις 
δύο φαίνεται; ἢ διότι δυσὶν αἰσϑητηρίοις ἁπτόμεϑα; 51,11. 
θῦδ 11: διὰ τί τοῖς διϊσταμένοις δύο φαίνεται; ἢ διότι οὐχ 

ἀφικνεῖται ἐπὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον ἑχατέρου τῶν ὀμμάτων ἡ 
κίνησις; ὥσπερ οὖν δύο ὁρᾶν τὸ δὶς ὁρᾶν οἴεται ἡ ψυχή, 
ὅμοιον χαὶ ἐπὶ τῶν δαχτύλων τῆς ἐπαλλάξεως" δύο γὰρ τὸ 
ὃν δοχεῖ ὡς δὶς ἁπτομένῃ ἑνί. εἴ. 81, 17. ΝΙπιταπι 51 ααΐδ 

᾿ΠΠΡ]1Ο {18 Ἰπίοῦ 86. ἀπο 115 αἸ91018. ΘἹ] θα] πὶ ἰηΐου Θχίγ 08 
ἀἸοῖίοβ. οἰγοιμηδοὶδ, ἀτιὸ 5101 νυ] δία Θ᾽ ΟΡ ]05. ΟἰΓΟυΠΔΡῸΓΘ 

4απιπ| πη} ΟἰΓΟΙΠ] ΟῚ; ἴθ 1ΠῚ ΘΟ ΓΆΓΙΔ ΠῚ ΡΟΓ αἰτιπιααο ἀ1- 

σἰίαμη Τοίδ ΟΠ 61 ῬΘΓΟΙΡΙ. 

10116 84 ἀλλ᾽ οὔτε κτλ. Ῥανέοαϊα οὔτε πο τοϊεγαίιιν 
ΠΟ σψἱά60, βίαι! θη} ααπιπὶ βδορί5. ἀθίη46 χαί Ἰθρδίμτ, Οἵα πῚ 
ΠᾺ}10 ἰδηηθη οὔτε γθοίθ ρΌ886. σΟΠΪΠΠΡῚ ἀρρᾶγοί. Ἐχβρθοίεβ 
ΡΟ 5. οἰπβηι 0 61 ραγοα! πὶ πο αίίναιη, ααδ6 δίπλα! ἀββονογᾶ- 
Το ποη ααδηάαπι σοπίηθαί. [16 ἀππμὶ ἴῃ οοἀ. «4᾽ Θχμ!- 
δαί οὐ τί εὐ ἂρ ΑἸοχ. ρ. 279, 22 ἴῃ Ἂοά. ΠΗ Ἰοραίαν 
οὗτοι, ΟΠ ἱπηρτΌ θα }}}}1 6 νἱἀθίαν βουρίμσμι [αἴ5586. Ὁ Αὐὶβίο- 
[616 οὔτοι. 

1011) 7 ἔτι -- 12 δοξάζον. Ουά βεααδίυν ἀρβαγαὶ 

ΘΧΡΟΙΪ, 51 βιθ]αΐα βαθβίδη τα ΟἸπηΪᾶ πρός τι 6556 αΙ ΟΔΠ ΕΓ, 

ἴηπ46 ρῥτοϊδθοίιβ, σαοα τοϊαύνιαιη τ]! πμθη μαροῦ ποὴ δά 

αι! ΠΠγοῦ Πα, 564. δά σογίαμη αοάάδιη ἀπ νοὶ] δά οογία 
απδοάδμ “δἰ πη] δία πιοτὸ. Ηοο Ηἴἶβιιβ Γππάδιηθηίο, φαοά 
ααϊάθιη ὁ ἢδύιτα ΓΘ] ΟΠἶβ Ρ ΘΙ 856. σογίπιη οϑί, ἀπρ 101 παν 
ΤΑΙ ΟΟἸ δ οη6. Ῥυίπηαμι μᾶ0: Ορροπαηΐαν. οὐ αἰ βεΠο {τ 
Ἰῃΐοι 86. ἐδιηητιδμ Το] αύϊνα τὸ δοξάζον εἰ τὸ δοξαζόμενον: αἵ- 

41 ΠΟληΟ οὁχ Ορίηΐοηθ δοῦιη, 4ἷ Ομηἷὰ πρός τι 6586 γο]πηΐ, 

Θαΐθηιϊβ δύ σαυδίθηιβ δοξάζεται, να] τὸ εἶναι ἐν τῷ δοξάζε- 

σϑαι Ἰιαϊγοῖ; ΘΥΘῸ ΠΟΠΙΟ ΠΟῸΠ 6886 ροΐεβί τὸ δοξάζον. Ηδηο 
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ΔΓΘΊΠΠΘὨ Δ ΟΠ 6 ΠῚ ἴδε] 6 ον ίδηΐ, ααἱ δὲ γοϊπασαῃξ οὐ ἃ δο- 
οἰ ἀθηεθα5. δὲ σα !οπῖθ5. ἀἰβύϊποτιαηΐ 5} 5 δ η 18), ΠΟῺ Ρο5- 

Βα οἰαρογο, 4] θ15. ̓ ρ88 Τὶ βϑβϑηΐα ἴῃ συ δίοηθ οοῃίη6- 
(τ. Ηπΐο ἰηδβίδηξιδθ ΔΡΘἸΠ θη! ΟΠ 6 πὶ 8441} π8 018. πηΐνογ- 

58] 61: 4 δ ΟἸΠηΪὰ ἰΐα ἀοιπαμ βιηΐ δὲ 1ά βιιηΐ, 4πο04 
Ραΐϊαηίαν 6586, νίοθ γεῦβᾶ Ορίῃϊο δ τῸ8 ΠΟ 2060. ΠΙΠΠΘΙῸ 
᾿πΠπηἸέα8, 5664 16 πη 5Ρ6616 ᾿πίδ. 56 ἤἸνογβᾶβ γοίθγοπάἀα δες; ἰά 
γΘΓῸ Τοριρηδί πδίαγαο ΓΘ] 0158 δηΐθα Θχροϑβιίδδ. --- 12 πρὸς 
ἄπειρα ἔσται, φαοά δχ ΑἸοχδηάγο δὲ οοά. .4ὁ τϑοθρὶ ργὸ να]- 
ϑαίο ἄπειρα ἔσται, ἰΐα σοπτιηδίι 6011. ὁ 7 εἰ ἕν, πρὸς ἕν 
ἢ πρὸς ὡρισμένον, τξ να] ἱπνι8 οοἀ4. ἀδ οοπίθοίαγα τὸ- 
βύϊπϑη ἀπ ἔπ 6 . 

1011ὺ 15 ὅτι μὲν --- 22 ἁπλῶς. 81 68, 4υ86 οοπέτγα- 
ἀϊείοτίς ορροϑβίία βιιῃΐ (τὰς ἀντιχειμένας φάσεις εἴ. ὙΥ αἰί 
Οτο. 1. 110 16}, ποῃ ροββιηΐ 46 δϑάθῃὶ τ γ6γ6 ῬΓΔΘαΙΟΔΙΐ, 
Ιά ᾳποά ἀπίθα μασι θιι5. σοιηργο αίπμι δϑύ, ἰΠ46 δρραγδί, π66 
ΠΟΙ ΓΑΙ ΨΟΙῸ ΡΌ886 ΡΥ οαΤΙ 46 ϑϑάθη τ. Οδ6 6ῃΪη 
ἰδιη 81) ΘΟΠ ΓΆΡ 5101] ΟΡΡΟΠΙμΐαΓ, ΘΟΙΆΏ] ΔΙ [ΘΓ [ΟΥΠΔ6 
βῖν βυρβίαηξζιδς ἰοσαμι ΟὈΪ Πού, δ᾽ίθσμ), Ὠδίαγα ἀοίογιβ. δέ 

ἰηΐογι 5, ρυϊναί!οηΐβ μαρθού πδίμσγδηι: ϑάτερον στέρησίς ἐστιν 

οὐχ ἧττον (ἰπί. ἢ ἐναντίον), οὐσίας δὲ στέρησις, ἃς ρτίναίίο 
ααϊάθιη βαθβίδῃεϊδθ βίνα τοῦ εἴδους, ὈΥΓνδίΟ δαΐίθμη ΠΘρ ΔΙῸ 

εϑύ οογία ααδάδπι ταίϊοηο ἀθέου παΐα, ΠΙΠΙΓαπὶ ΠΘΡ (10. ΘΟΓΕΪ 
Οαϊιβ δ Θ᾽ ΘΠΘΓΙ5 (οἵ, δὰ 2. 1004« 12 544.}); ΕΓΡῸ 51 πορᾶ- 
(10 ΟἸΠ ΠῚ ΠΟ ΠΟῚ ροΐαϑέ βίη! οαπ δίΠυτηΔΟΠ 6. ΡΥΔΘαΙΟΔΥΪ, 

Π6 δοΟ 4υϊάθῃ) σ'θηϊι5 ΠΘΟΔΙΙΟηΪ8, 404 ΡΥ ΔΕ Οἢ18. ΠΟΙΠΪΠ6 
ΒΙ 5 ΠοδύαΤ, δ πη} οὶ ΘΟΠίΓαΓΙΟ ροίαβί ργδϑαϊοατί. --- Οὐοά 
ἡ δὲ στέρησις ΥΘΟΘρΡῚ 56ηβι Πδοϊίδηΐθ, δοβάθῃ ϑιπη δοίογ 8 
βϑοιίαβ ΑΙοχαπάγαμι οὐ οοά. 44). 

ΓΆΡ 

Ῥνϊποὶρίνηι δαοἰιδὲ πιοαϊὲ υανὶὶβ τ αἰτονιδιι6 δοΉ  γ πιαΐτι»", 
1011) 28 -- 1012. 17. ἐείδιιδ γοῦιι58 αὐ ποραηάα ργϊηεὶρία 
φιΐάαηι ἐπαιιοία δἷπέ οαρίσαίεν, «17 --- 28, 

Ῥεγιποῖρίαμη Θχο δὶ τη 6611 αὐ Ατβίοίθ 88. ΠῸΠ πΠᾶ 86 511|- 
ΡΙΊοΘ. ἀγρυπηθηῃξαέϊο μα σοι ρτο τοί, γοροέϊξα πἰμηίγιι οχ ᾿ρϑᾶ 

Πδίμγα ΠΕΡ ΔΕΙΟΉ 5, 564 σΟΙΩΡ ΙΓ] 15 ΤΔΕΙΟ 115 ΟΠ ΠΤΤΉΔΓΟ βύα- 

ἀογού δὲ ἃ]θπὰ αιδρθάδιῃ 5 ἀρ Θη 8. ̓πππἰδοογθῖ, 60 νἱ- 
14" 
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ἀδίαν οἰδοίαπι 6586, αποά ρῥτϊποῖρῖο δχοϊαϑὶ πη 6 61} ρουη 46 
ἃ ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΙΟ σΟμ ΓΙ ΟΕ 0 18. ΠΟ ἰδ ΠΟΙ ΟΠ ΘΟὨΪ ΠΡ 6Η- 
ἀδυαμι ἸΘρθηι, ατιλ πη ̓ ρβΆΤ ΣΙ ΤΡ ΠδέμΓΔ) ΠΟΙ Ποσὶ δΥΡ]- 
ἰγαίαγ, εἶ. δα 8. 1005 19. 

1011ὺ0ὺ 25 δῆλον --- 29 μὴ ὄν. Ἰ)οιημοπβέγαίίο ρϑεϊξαγ 
ΟΧ δὰ 48) ρΡΟηΪΐ ΠΟίΙΟΠ6 νου δέ. Ὑ ΘΓ 15. αἰ οἰ, 4] 68 

6586 οὐ ΠΟἢ - 68 ΠΟ 6586 ἀϊεϊ, [ΔΠΠΠὰγ 41 56οιι5. βίδεέαϊέ. 

ἴδηι 5Ϊ 415 τηθάϊαμ βίαία! ἸηοῚ οΟΠ γα! οἐοτῖδ, ἢ. 6. δ] φαϊὰ 

αυοά πὸ 6ῃ8 δϑί π60Ὸ ὨΟῃ -6ῃ8, βῖγθ ἢος 6586 αἰοϊξ βῖνε 

ΠΟΠ 6556, Π66 ψϑυμ 41ο]ὲ π60 [4ΠΠΠ τ; ΄αοα τηδηϊοϑέμμη δϑὲ 

6Χχ ροβιία νϑυιίαίβ ποίη θ. ΕὙΡῸ ΘΟΠΘΘΩΙ ΠΟ ρμοίεϑβί 6886 

ΔΙΙαα], αἀαο 66 65 51{ Π6Ὸ ΠΟῊ - 6η8. --- τοῦτο ὑ28, ᾳυοὰ 

ὁχ ΑἸοχδηαγι! δυοίου δίς Ρ. 287, 1 1 ἰθχίαᾳ. ροβαϊ, δα 586η- 

θη {181} ΠΘΟΟΒΒΔΓΙΟ ΓΘ] αΓ. ΝΆΠῚ 51 ΟἹ βου ὶβ {Ππ4 τοῦτο, 
Βιρρ!οηάσιη οϑί ργοποιιθὴ ἱπάἀθῇηϊξιμ τί, δὲ σγουρὰ ὥστϑξ --- 
ψεύσεται ΠΪ}1] 411π4 5] 5: οδηῦ, ὨΪδὶ νϑτγιιπὶ ἴσο σοὶ [ΑΠ}}}, 

4πὶ αὐΠ4 ν 6] αἰπνμηθί νοὶ πορϑί; δ δἱ δα! ἀθγὶβ τοῦτο ἷ. 6. 
τὸ μήτε ὃν μήτε μὴ ὃν, νονϊταί5. ποίϊο δα] δίαν δα ἡΠπὰ 

απο ροῃίξιν πηθάϊαμη 6856. Ἰηΐου οοηίγδάϊοίοστῖα. ΑΒ θοηάὰ 
εββοί (ἀληϑεύσει ἢ τῃυεύσεται, [αὐαγανη. σΟἢ οη 816 οἵ, ΟΡ 5, 
Ρ. 62), αἷὐ Ατιβίοίθ! δβ, 11 ἰοὸχ νυ δί!8. δἰϊὰ πὶ 1} 608, 4] 

τη θά πη απἰἃ4 6556. σοΪϊπηΐ ἰηΐει σοηίγδαϊοίοτϊα ; δῇ ΠῚ ροί- 
οϑέ δά )ογ] (ἀλλ᾽ οὔτε χτλ.), αυϊα 60 6η8 266 ΠΟῊ-Θῃ8 

Βαθιδοίαμι δύ ῬγΟροϑι 05, φαοά τϑααὶγιίαν ἴῃ πΟίοπ6 νο- 

γα 15. ---- Αὐπποάπμι ἀΠ]Π ποῖ 46 ΑἸοχαμ θυ ΠΟ ο ἀγρι θη ΐτμ δχ- 

Ροϑι Ρ. 287, ὁ 544. 

1011) 29 ἔτι --- 101241 ὁρᾶται. Οὐδουϊαν πια] 6 510 
ἡΠὰὰ μεταξὺ τῆς ἀντιφάσεως, οὖ Ρ6᾽ ἀἰ]διηπια ΟἸηημἶπῸ ΠΟῚ 

6586 “ομπηοηβίγαίαν. ΠΙμᾺ πιθάϊιμι, αἰΐ, φαοα ᾿πίογ. οοηίγαα!- 
Οἴογα 6556 ψο]ιπί, ἃὰΐς οχ δοάθμι ῬἝΠΟΙΘ δβύ ρϑεέξαμι,, σπορὰ 
ΠῚ ἴῃ τπθα115. ᾿πέου σοπίγαγια, ναί [πβοῖπὶ τη θά ϊππι δϑὲ ἱπΈο 

ὨΙσ σι οὐ δἰ θιιμη, δι οχ |10 ΘΦἜΌΠΟΓΘ, σθαι 51 οδἢΪ5 Ἰη 6 15 

6586. αἸοδίαν ΠΟΙ ηΪ5 οὐ δααΐ, αἶα Π6Ὸ ΠΟΠΟ ὁϑὲ 66 Θ64{1|8. 

Ησοο 5ὶ ροηΐμηιιβ, δἰπβιθοαϊ πηθάϊιιη, ΘΘΠΘΓΘ αν ΟΓβιΠ), ΠΟῚ 

ἸΠΌΓΔΤῚ ἴῃ δἰ ογαίγιιιη. 6 σοη Γ ἀϊοίουτο ΟΡρΡΟϑ1{|5. ἃρραγρῦ; δἵ 

"δ ηΪΘβύιπη οϑί (φαίνεται εἴ. δὰ “1 0. 988α 3) οἴππεϑιῃ πλι- 
[Δ ΕΙΟΠ ΘΠ 1 118 ΘΟΓΏΪ ΤΘΡτι5, 4π86 νοὶ] ορροβίίδθ ἰπέίθυ 56 βιηΐ 

γ6] τπθῆϊαθ ἰπίοῦ ορροϑβίΐαβ. ϑ'η δαΐίθηὶ ροπιηΐ {Ππ4 μ16- 

ἀἴτ. 6556. δἰυβάθῃ ῬΌΠΟΥΪΒ, 6556. ἰρίξιγ τὸ χυρίως μεταξύ 
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(μος δηΐμι ἀϊοῖε νϑυθῖ5. εἰ δ᾽ ἔστε μεταξύ α«35), εὐ ᾶπο 6558 

νοΪαηΐ ταϊοηθιη σοη γα οἴ Οἢ15, ἴα! ααϊ θη τηθάϊαμι Ρ6. 
ταδί μοι ὈϊΓοῦ ἰῃ θὰ Ορροβίία, φιογαιῃ ὁδί τηθάϊπηη. Αἱ 

5 ππϑάϊαμ ἰμίοῦ αἰαὶ οὐ ἤθη ἃἰαπι, ἢ. 6. 14 απο π66 ἃ]- 

θάμ δϑί ἤθὺ ΠΟῚ 8] )π|, τηπίαγοίαν ἴῃ Δ] 11, ΘΟηΒΘα 68 
ἰη4ς εϑϑοί, Πδυὶ δ᾽ χα αἰ θαπὶ ΠΟμ 6χ ΠῸὴ 8100, 4φιοα πο- 
ἐϊοιϊ πη αι! οἢἷ5 Τορυρπαί. ΕΙΓΡῸ ααοηΐϊδιη ΠΘαΐΓΟ π]060 6ο- 
Θἰίαγὶ ροίοϑε {Ππ4 τηϑάϊαμη, ΟἸμπῖη0. ΠΟ 6558 βίδίιθησιαμηι 

εδέ. --- ϑϑοιίιβ 51π ἴῃ ΘΧρ]]!] δ η40. μοο ἰοοο Ἰθοίϊομθαι ἃ 
ΑἸοχαπάγο ἱγααϊίαμι ρ. 288, 10 ---14: εἰ δ᾽ ἔστι μεταξὺ χαὶ 

οὕτως ἡ ἀντίφασις, εἴη ἄν τις χτλ. Μιάεδίαγ, Θηΐπ 6χ Πδᾶο 

ΡΙθηΐοῦα βουρίαγα ργορίου δι] αἀϊθιὰ νυ θολαμ ἡ ἀντί- 
φασις οἷ εἴη ἄν τις ραγίίον. εὐ οοά. “ὁ οὐ στο! χψαόγαι ΠΡ το- 
τισι ᾿Θοίΐο ἴδοι! 6 Θχρ! ]οᾶγὶ ρο0586. Ασοδαϊ αποά ἴῃ νυ]σαΐᾶ 
βογρίιπγα, ἈΠ1Ὶ χαὶ οὕτως δ ἃροαοδίη ἐγαῃθηάιιη δϑί, ργιπῃ 
ἃρίθ ἀϊοίιαιη. νἱἀοίαν. «510 οἰϊᾶπι Πα αἰθδαιπ ΠΟη δχ ΠΟὴ 

ΑἸ00»; πραιθ δηΐμ, φιοα οχ [ῖ8. ν θυ ]β ἰαγο ΘΟ] }1685, οΧχ ἃ]- 

ἴ6ΓῸ ΟΠ Ομ 015 πὰ ΓῸ ἰάθη σοποϊαβογαύ Ατὶβίοί! 65. (ιδιη- 
4ἀδι Βοο ααυϊάδηη οοηῃΠίθπάιμπη δϑβί, δἰϊαιηϑὶ ΑἸ οχδηανὶ Ἰθοίϊο- 
ΠΟΙ] ΤΘΟΘΡΘΙΪΠητ15, ΔΙίθσαη τοῦ μεταξύ σθμαβ 1ὰ ἀ 680 1}, αὖ 

αν! ΠΑΥῚ τη ρ 15. 418Π| σΟΡΏΟΒΟΙ ρΡΟϑβ510. --- [Πηϊνουβὰ δαίθιη 
ἀύθιπηθηΐαί!ο δήπηοάιτιη δϑύ. γι Ποῖοβ. τίμημα. δπΐμῃ ΠΪΒΙ] 

τοίθγε φπδογογθ, 4118}6 50 ΠΠπ4, ἀαοα Ομ ηΐη0. ΠΟῊ 6588 46- 

᾿ΠΟΠΒΓΩΤῚ ροίοβϑί. Τ)οίη6 τηπίαί οἶδ ποίίο ας Δα Ποίαν 

Ῥᾶγαη δρίθ, πηι δα ΡΘΥβριοἰ θη ἀδη) ᾿ρβᾶπη νη 86 Πϑία- 

γῶλη 1{ΠΠπ18 ΤΙ ΠΟΙ͂ΡΙΙ μᾶθο ΠΟΥ0 τηϊηΐμια τα αν. Π ΘΗΪαΙιΘ, 

ἴῃ πὸ νἱάἀούιν [Ὡ]}] οἷα ᾿Π 6586 ΔΡοη Θ ΠΕ], 118 ΙΘχ πηι δέ! 018: 
πᾶσα μεταβολὴ ἢ εἰς τὰ ἀντιχείμενα 1) εἰς τὰ μεταξύ, απ 
Ρον θᾶ δά τὰ ἐναντίως ἀντικείμενα οἱ δα τὰ μεταξὺ τῶν 
ἐναντίων, ἰἴο τοίονίαγ δά τὼ μεταξὺ τῶν ἀντιφατικῶς 
ἀντιχειμένων, αιδδὲ ΠΆ]]Π πὰ ἰηοτοθάδί ἀἸΒογη6η. 

1012 2 ἔτι ---ὅ ψεύδεται. Οαϊάααϊα τπϑηΐα Ρογοῖ- 
Ῥίμη5, ΠΟ 8|1ἃ δοίίο 6 ν 6] νυ ΔΒΒΘαΠΠΠΠΓ ν 6] 1 ΘΥτο- 
ΓΘ ΠΟΙ ἀἴμηι15, ὨἾΒ1 ΔΙ ΠΙΠΔη 10 οἵ πορᾶπαο. ΕΡῸ {θυ αι 

ααϊάρίατη, ἀἰνουβαπι 80 αἰτοηιθ, 4πο04 τηθάϊιπη ἰπίογοθάαδί 

Ἰῃΐθν αἰ Πυμηδ ΟΠ θη οὐ ποδί! θ,, Ομ μῖη0 ΠΟ ἀδίαν, [λὰ- 

(Ἰοοἰηδίϊο, οἱ 'ρ8ὰ ἀπεία 6 ποίϊοπο νϑυϊαίβ, νἱχ αἰ ον Ὁ 

ΔΥΡαΠΘΠΐῸ Ρ ΐη!0 οὐ βἰ μη ]]ΠΠηἃ δϑύ ἀρ θηίο βορίμπμο. Αἰο- 

ΧΔΉΘΔΟΙ δά [ν. 1. βθηξθηίίαμη Παΐ5 ἀρ αμ θη δ 8. 5100 {{Π|π|5 
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οοηϑέϊίαϊς οὐ ΔΡΓΠΟΙ Οβῖιι8, {πὶ ψΟΥΙ15; ἃ ΘΗ ΒΌΡΡΙΟΓΙ ἰπ- 
θεοί, φιας ἀυ)ῖο ἡσπ νοὶ] Ατιβίοίθ δ Ὀγον Ποααδηίαο οοΠ66- 
ἀδηῃίυτγ. ---- τὸ διανοητόν οἰ τὸ νοητόν σοπϊπηχὶί Ατἰβέοίο 68, 
αὐ ὈΠΙ ΘΓΒΙΠῚ ΘΟΡΏΟΒΟΘΠΩΙ οὐ σοο 41 Δ 1 (τπὶ ΘΟμΙρ] Θοἴο- 

γοίαγ; ΠΠπ4 δηΐπ αἰβουγβίναιη, ἢθ 6 οοπῃέθμρ] δίνη, φιοά πο- 

βέγαίθβ. ἢ η0 ἀϊοιιηΐ, ΘΟΡ ΠΟΒΟΘΠΑΙ φθηϊι8 βἰοηἰ ποδί, οἷ. Θ᾽ 10. 
[τὰ Βογμι ψογθουτ αἸΒΟ 6 ἢ Γοοίθ οχρ!ϊοαί ΑἸοχ δά ἢ. 1. 
Ττθηά6]. 46 δη. ρ. 272. νναῖϊίς Οτρ. 11. 71α 1. 

1012α ὅ ἔτι -- 9 ἔσται. Λα ἀρϑατάσιῃ ἀδάιιοίτηαν, 8], 

αυοά ἴασογ ἃ ἀθίθηβουθιβ 118 θη θη. 1 πλιγ, ἰη- 
(6 486] γε σοηῃίγδήϊοίουα τηθάϊππι ααϊἀρίδιη Ἰηΐογοθάθγο 
ΘΘηβθμηι5. (Οηβοαυαϊίαν δηΐμῃ τπὖ τηράϊαιη απο ἄδῃ ἰηΐογοο- 
ἀδῇ ᾿ηἴογ σογῖπὶ οὐ [Δ] 5π|, 1061 ἸΠέΘΓ 68 δ΄ ΠΟ - 6η8, ππ46 

ΓΌΓΒΙΒ ἢ τὖ, ααθη ΦΈΠΟΓΑΙΟ 5810 τηϊίαί!ο 6χ ΠΟῊ - 6πίθ ἴῃ 
6η5, ποτ (8 σΟηΐΓα ΟΧχ δῃίθ ἴῃ ΠΟῊ - 6η8, ἰοΓΠἃ 6586 ἀεροδΐ 

πλΐαῖ!0 5) 5ίδηΐ8 6; ΠΟ ΘΠΗΪΠῚ ππξαί! 0 18 ΘΘηϊ15. (Το, 

4αδιηαιιδΠι) ΠΟΙ] μόταβολῆς Πποιμϊπθ αὐίιγ. [{Πἰγπηηπο 

Δρβαγάπι 6556. ἰδιηαιδη) βαδρία πδίμγα 1η8 16 ϑβὕιαπη 8.116. 

1012 9 ἔτι --- 11 δῆλον. ϑυηί αυδοάδῃι σΘηθγᾶ σὸ- 
Ταμ, ἴῃ 4αΐθιι5. ρ8ἃ ἰδ σΟὨ ΓΙ οἵ] ΠΟΙ οἷὉ σοπίγαγι οἐαίθπι, 
γα! [ἢ ΠΕΠΊΘΓΙΒ ΠΟ] ΘΠ ]6. ΠΟΙ δϑύ ΡΆΓ, 18 ΠΘΟΘΒΒΔΤΙΟ δδέ 

ἱπηρᾶγ, ἴῃ ἢ18 σΘῃ ΓΙ Ρι15. 51 ΡΆγθιητ5 ἀΘ ΘΒΟΤΙ 115 τη 6 611 1118 
4αοα πίον σοπίγδαϊοίοτία ἰπίογοοάαΐ, ΠΌΙΠΘΤΙ8. δυ βίδίαθη- 
αἋα5, 4] 60 ΡΔΓ 810 Π60 ἱπηρᾶγ; ἰἃὰ ν ΓῸ δρϑιιγη 6586, 6 
ποίίοηα ἀϊοῖξ ἀρράγογο, ἐκ τοῦ ὁρισμοῦ δὲ δῆλον «11. ποι 

ὁρισμόν αἰταπη ἀϊσαΐ ΠΟΥ, 4ἱ ΡΓῸ ΘΧΘΙΉΡ]Ὸ ογαΐύ ροβίξαβ, 
αιποά ΑἸοχαηάοσ νοΪ]αϊέ, δῃ, φποα δαυίοπὶ ργαθέμ! θυ, πο- 
ΤΟ Π ΘΙ) οἰιι8 σοηἰγγ  οα 8. 486 ᾿ρ85ὰ σοηῃίγδαϊούοη6. οἰ Ποία αν 

(680 δαίεπι {Ππ4 τὸ ἄμεσον ἐναντίον), ποη νἱάθίμν δογίο 

ἀδοογηΐ Ρο886, πΠ66 πηι αἰ [ογὲ. Ῥνοίθοίο δηΐπὰ το δτ- 

ϑυμηθηίο {Ππ4 6ϑύ νἱο ἀδηπάιϊιμῃ, «αι σοῃἐγαγι οἴ β, ἥπ8 8 
818 πδίιτα ΟΠ] ΠΪΠ0 ροΐαβί τπηϑάϊαιη Δ απ {6 Γ6, βίη σαίαγο απο α- 

ἄδην ρθπιθ δα μιθ6ύ, χάσῃ δρίμγ 46. σΟὨ ΓΔ ϊοίοΠ6, ἡπδ8 
ϑιἃ πδίαγα πηιθάϊαπι Δα ι (6 γ6 πππατιᾶμι μΟἰαδβύ. 

1012α 12 ἔτι --- 15 ἄλλη. 81. ἰπίου. αἰβυηηαί μοι οἱ 

ΘΟ ἰΙΟΠ6 ἢ) πιθα πη ΡΟὨΐμηϊ15. ἐδιη δι αἰν ουβαιη ἃ πἰγᾶαιιο 

βιι5ἰδη τα), ΠῸ ἢ 50 απ πος ἰογίϊπι (ἡμεόλια --- τὰ ὄντα) 

δοσοαι! ΘΘΠΠ8, απο ΘΟ 65 δβύ Π60 ΠΟῚ - 65; 6ΟΉ0Π] ΘΏΠὴ 

ἴὰΓ6 ΙΓ πο τποάήϊπιη οἵ ν 6] αἰπνιηαί! θη) ν 6] πορδέο- 
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Π6Π), Ποϑϑδηΐθβ πἰγιιμηαθ, ααδγίμπι οὗ ααϊηΐαμ ΡΟΠΟΓΟ οΟΡῚ- 

1}, ἀαοταπι δἰέθγαμι Π6Ὸ [ΠΥ δί]0 516 Π6Ὸ τηθαϊτμμ, α]ίθ- 
τα ΠΟ τηϑάϊππι Π6Ὸ ΠΡ ΔΙῸ, οὐ 816 βουσο. [ία ἴῃ ἰηΠΠηϊ- 
ἔτ οὐ] θἴτητ15. ΓΘΓΆΠΙῚ ΠΕΠΊΘΓΙΠῚ, 4αἰ 4αϊάθι ἢ [ΠΗ τι 
ΡΤΟΡΤΘΒ5115 ΟΟΓΕ ΒΒ 115. δϑί ΑὙΙβίοί οὶ: ουγουῖβ ἱπάοχ. 

1012α 15 ἔτι -- 17 εἶναι. Ηδο διριιπιοπίδίοῃθ, 519}1- 
Πιοδία ροίϊαβ 4πᾶπι| Θχροϑβιία, 181] Δ] πὰ ἀπδπη ΡΓΟνυΟΟΔΓΟ υἱ- 
ἀείαν δά 1ᾳὰ απο οὐἶνὶ8 δϑί τηδηϊ δέσμη. ΝΙΪ ΓΙ ΠῚ Πι]η 
816 ααϊάρίαμι, ναί! ΘΟΪΟΓ Δ]θ5, 51 ἴῃ φαδοβίίοπθ ροηϊξιι, 
ΠΟΠ ΔΙΠΟΙ ρΡοΐοβϑέ τθβ ἄθοθσηὶ, πἰδὶ αὖ τὶ ροπδιηιι5 6556 
γα ΠΟΡΌΠΙΠ5, ἐογέϊα πη ΠΟ ἀαδίαγ, --- ἀποπέφυχεν «10 ποη 
Ροββϑαμη δή άποὶ τὖ σ ΘΠ ηιμ 6586 Ραΐθπι, 564 πππὶ οχ ΑΪο- 
ΧΘΠΩΓΟ 51ΠΡ]} 1 ΟἹ 6 ἀββυπηθηάαιη 516 ἀποφάσχει, δ 6χ ἰπέου- 
ΡΓδίδίίομο Β6β8. δάβιθιία Ἰθοίΐομα οὐ. 5' δα, ΑἸά. 571}. 
(εἴ. ν. 1.) βου θομάπμῃι 816 ἀπέφησεν, 8ἃη ἀδηΐᾳιθ. ροπθηήὰ 
5:6 ἰσποία δἐϊαπηέμι ἔογιηα ρογίθοι ν. ἀπόφημι, 486 δά |1- 

(θγὰβ ἐγα ἀἸΐὰβ ρτορίαβ δοσθάαδί, ἴῃ τηθ 0 ΤΟΙ δ Ιη, 
1012α 17 ἐλήλυϑε --- 28 ἀληϑές. δι᾽εαί, δάνθυβασι 

ῬΓΙΠΟΙΡῚΙ σΟΠ ΓΔ ΟΕ ἢ8. ΒαρΡΓα Θχρ οἱ οαρ. ὅ, 6. ἀπὰς ἴῃ 

ΘΙ] ΘΙΓΟΓΘΙῚ Θββϑϑηΐ ἀθ δῖ, [ἃ 18πΔ ΘΧρΟηΪ 41 ἰδοίαιη 516, 

αὖ ΡαΙποΙριιπ ΘΧοἰτι581 τη 6 611} ααϊάδηη ΔΘ ΠΟΒΟΘΓΘ ΓΟ Γ ἢΐ. 
ΑἸΙῸ5. οχ 115 ἀ1οῖϊὲ βορμἰβίϊοδμη δ 48Ππ| Τί! Οἱ ΠΟ 6 πὶ 4. ΠῚ 
αἰ ογθ ΠΟ Ροββθηΐ, νθγδ 1 6588 ΘΟ ΠΟΘΒ551556; Θ8ΠῚ ΓΔΕΙΟΟΙΠδ- 
ἐϊοθ 4π8π| ἀἸοαί Αὐιβέοίθ! 5 δαυϊάθαῃ ἀπ 10. Οποα ΘηΪπὶ 
ΑἸΟχαπάο αἰοῖξ, ὃχ δοάθμι ΠΟΓῚ σΟΠίΓΔἸοίον ἃ, ΕΥΓΡῸ ΔΕΠῚΠῚ 
8181} Π᾿αὲ οχ ΠΟ - δηΐθ, 6586 Ορογίογε αι! ἀδι πη θα πιπὶ ΠΟ 
οοπίγδαϊείογία, οχ 4πὸ αὐτιπηααθ Παΐ, ἰᾳ δρίϊπμη ααϊάθμη οϑί, 
ΕΧ 4110 ΟΙΓΟΙ ἰδία ἀδαιιοδίιγ, 564 ψΌΓΘΟΥ πἰὖ 80 ΑΓβίοίθ! ὁ 
ΒΟΡ ἰβίϊοδθ δυϑι πη  ὨΓΔί]0 15 ΠΟΙΏΪΠ6 ποίθίμΣ, 4πππΔ ΘΔ Π 61 

ΓΑΠΟΠΘΙ βαρτα . 1009α 23 544. οχ πδίιγα 56 η51 {πὴ} Τ6- 
γταμ Γαροί απ αἰχουι, ΑἸ1Ὸ5 δαΐθιῃ ἀἴοἱξ Ομ ηΐ αι Γουῖη ἀ6- 
ΟΞ ΓΔ ΟΠ 6 ἢ) ΡΟϑβίμϊ 556, απ ἰδιηθ ΡΥΪΠΟΙΡΙ ΠΟ 6886 

ἀἰδιμοηϑ γαί! ΟΠ Θ ΠῚ ΟΧχ ἰρϑὰ θΓΙΠΟΙ͂ΡΙΣ παΐαγα ἀρραγθαί. λεἴοὶ- 
Ἰαμέαν δπξθμ ΟΠΠΠ65 ἰΐᾶ, αὖ σοησθάογο σορδηίαγ, 519 ΠΟ Δ ΓΙ 

ΔΙ φαϊὰ 115. γοοα 115, 486 πβαγραπέ, νϑὶαί!, πᾶ πΐο π50}- 

Ῥδηΐαν, ὙΘΙῚ οὐ ἴαἰβὶ νοοαρθα 15; ὁχ 5. ΘΠ ἢ 5᾽ ΘὩ ΠΠΟΑ ΟΠ 115 

ἀοἰἸη!ο δχβιβεις νου αι, χιδοῦμ) ΘΟΠΟΙΠδνῚ ἢ ροίοβί, τ 

ἀφιμοηβέγαξιι οδέ ἤθο ἴρξὸ οδρίίθ, ρυιποῖρη Θχο αβὶ τη θ 61] 

πορδίϊο, οἵ. 8. 1012 7. --- Ηογδοιπ8 δαΐθμι οὐ ΑΠποχδρ τ ἃ8 
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4ασμη 5118. ρ᾽ οι εἰβ μα θο ρυϊποῖρία 0]] πη, ἀἴνογβα ῃ]6ὴ 60- 
γῸΠ| δϑὲ σϑίϊο ; 116 δηΐμη ρυϊποὶρίαπι οΟὨ γα οὐ] θη Ϊ5, πο Ρο- 
{ἰπ8. ῬτΙ πο ρίαπι Θχοϊϑὶ τπ6 61] νἹἀθίιν δνουίεγα. 

ΟΑΡ. ΥΠΙ. 

ΠΤ αἰϊιπίια" οἱ φιιὶ σπορὰ οἱ ψιιῖὲ ζαΐδα οηιῖα 6586 δοτέοι- 

ἄἀιϊαι, 1012 29 --- 22, ἑΐοηιν οἱ ψιιὶ τπουογὶ δὲ ψιιὶ χιιὶο8 6676 
οπιπῖα αἰϊοιπΐ, ὑ.22 --- 31. 

Βοίαξαία βϑηξθηία ΘΟΥΠΠῚ, 4{| γ6] ρῥυϊποῖϊρίαπι οοπῃέγααί- 
οἰοηἾ5. ν 6] ρα πο  ρ πὶ ΘΧχ Ια51 τη 6611 ποοθηΐ, 84]18π| πο οἰα5- 
ἄσθπι βϑῃίθηξαθ [ΟΓΠΊΔ ΠῚ 5ῈΡΘΓΙΟΥΙ 18. 8460. ΘΟΠΠΠΘιη, τ ΓΘ 
ὨΪΒ1] Ργοῦβαβ, ψϑῦθ 5. ΠΟ τα] αἰ ογαΐ; ααᾶγο Ὠ1Π}] ἴογο 
Αἰ απ ρτγονοοδΐ δά θᾶ, 4086 δηΐθα βαηΐ ἀδιπμοηϑβίγαία. 
ἘΔΙΠηΐαγ, αἷΐ, ααὶ ομμηϊὰ νοῦ 6588 σοῃίεηάιηΐ, [Δ] Πππηΐαν 

ἰδ 41 ΟἸμηΐὰ σοηβϑηῦ [αϊβα 6856. Ηδσθο δηΐϊπ βαηΐ {Π|πώ μο- 
ναχῶς λεγόμενα εἰ χατὰ πάντων «29, 30; φιοά δυίοιη αἱ- 
οἷὲ ὥσπερ τὸ τὴν διάμετρον σύμιιετρον εἶναι, 5016 Ππ6. δβί 
Ατσ βέοίθ!! χθιηρ]ιη οἷτι5 αα ἃ ΠΟΟΟΒΒΆΓΙΟ δὲ βιιαρίθ ἢδίῃγα 
[αἰβιαμι δϑέ, οἵ. δά 4 2. θ88α 10. Ηδγιμ βοηξθηεαγαπι. αυἱ 

Αἰογαΐγαμ ποαηΐαγ, 605 Γοίαίαίοβ ἰδ 6586 οθηβοέ δχρίο- 
515. Ηθγδο ! ρ]δοιι5 (1012α 538 --- )2); Ηοτγδοϊαμη. θη ΐμη 

ααοά ΟἸμηϊὰ δὲ νϑγὰ οὖ ἴαϊβᾷ 6856 σοηΐξθηάαΐ, βθουβίιη δἰ ΠῚ 
Ομηΐα σογὰ ἰζθιηηιι6. Ομμηΐα [αἰβὰ ἀἴοογο,, Οπδα αάθη ἃτ- 
ϑαμηθηΐαί!ο πη} [6ϑίο ἴα σα οϑέ, βίαι θη 1Ππ4 οβδύ ργορυ απ 
Ἠδγδοϊέθαθ ἀοοίτϊηαθ, αποα ἰάθπὶ δἰ πιὰ} δὲ 6886. δ ΠΟῚ 

6586, ψ6] Ἰάδριη βίη} οὐ ψοΓῸ ΠῚ 6558 οὐ [αΐβιπη βίαξαϊέ, 

4υᾶγα ΠΟῸῚ ἰἰοοῦ βϑίπηρουθ, 4πᾶ86 116 σΟηΪ ΠῚ νο]ε. --- 
ϑδεά Πάθμι τοίθ!!! ργαθίθγθα ροββαπί Δα 1615. σοπ τἀ! ΕΟ ἢ 5 
δὲ δχοί δὶ τ] 6 61} ρΤΙΠΟΙΡ 115, δ --19. Οποά δηΐπι Οοἰπηΐὰ ὶ- 
Π}] νοτὰ 6886 οσοπίοηάιηί, ἰπβαηξ ρῥγοίθείο ἐπ 1115. ΟἸΠΏΙ- 

θα5, φιδα σοηἰγδἸοίουϊθ πίον 56 ορροπαπίαν (φανερῶς ἀν- 

τιφάσεις δἰσίν ὑ.2), ἀπᾶθ. ΠΟῚ ΡΟΒ86 βίη! 6586 ὑϑτὰ οοηβίαί 

ΟΧ ῬΓΪΠοῖρῖο σΟμἐγ ἀἸοΕἸΟἢΪ5 ; ΠΟ σ6ΓῸ [αἰβα βιηα} 6556. ΟΠ Ϊἃ 

σοποράθηξ, 851 605 ρϑυΐϊη4α δὸ βιιρταᾶ, ἐν τοῖς ἐπάνω λόγοις 
4. 1006α 18 564., ᾿υ556γ15. ἀθηἶγο, ααϊὰ νϑγι ἀἸοαηὲ ααϊά 
[αἰβαμι, δῦ ---1}, ν 6] δά] τι γ 5. ρυϊποϊρίαμν. Θχοϊαβὶ τη 661}, 
}11 ---1ϑ., (ΛΝ οΡῚ οὐ ἴαἰβὶ ποίομθι 9. εἰ δὲ μηϑὲν --- ινεῦ- 
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δός ἐστιν ἰϊ8 νου 5 ἀθβουὶῖ, χα φαΐ ἀεθοδηΐ βἰρηϊ ἤσαγο 
ἀργία δῦ σοπίθγοπεὶ οᾶρ. 7 ἰηϊΐ., φαοιηοάο ἰᾳ βρη Ποθηΐ 

ἀπἤο]α οβϑὲ ἀϊοία. Οϊα βαβρίοαηάιπι νἱἀθαίαν. ἀ6. διηθη- 
ἀδηαῖβ ἰβ νϑυθὶβ ββ Πᾶν! ἴῃ δημποί. οΥ. δὲ δχροϑιϊ ἴῃ 
Οὔ 5. ρ. 116 544ᾳ.). Τὰ απ ἀρβαγάδ ρτοίθγδηξ οὐ 4] νϑγὰ 
ΟἸμηΐα 6586 οἵ αὶ Ομ ηΪὰ 6586 αἰδα σοηίαηάιιηξ, ΠΤ] Γα μι ΠΟῸΠ 
οϑέ, φῃρα 60 βέδίιπι ἀοἰθγαηέαγ, τ 5ὰὰ ἰρ5ὶ ρἰδοῖία αν δγίδηΐ, 
ᾳυοά ἀἰποῖάα. Ἔχροηϊὲ Ασιβέοίθ! 85 618 -- - 18. Ναο ρῥγοίδοοσι 
4υϊάαα8π), 51, 40] σ θὰ Ομ ηΪὰ 6586 σοηίοηάαΐ, Δάν οβατ! δχοθ- 

ΡοεΙῦ βϑηξθηΐξίαμη, αὶ ἴαϊβα οππηΐα 6886 ἱπάϊσοῦ, βαη ἴρ586 6Χ 
Βα ἰθρϑ βϑοϊ βοῦς ᾿αἀϊοίαπη ; ἶῸ ΘΏ ἢ. οἴαπι 510 ἰπαϊοῖο 8|- 

μ}8}} δου ἀΘὈ 6Ὀ1 Θχοίρογο βϑηἐθηξίαβ, 4] 5101 ἀββθη Δ αΓ 
νοὶ Πὶ5. ἃββθη θη θιι5 ἀββϑθη δηΐαγ ᾳ4π6 ἴῃ ᾿ηΠηϊέαιη. [6 πὶ 
ἴῃ 6085 οδαϊί, 4αϊ αἰβα ομμηΐα 6586 νοϊιηΐ. [απ φασι πη ϊ- 
γΈΓΒ6 βίαια 5101 νυν ἀθαηίαν Ομ Ϊὰ 6586 σϑιὰ γδὶ ΟΠΊΠΪἃ 6556 
ἔα !58, ἰδπηθη ἰηΠηϊΐα οχ ᾿δο ἰθϑα δχοιρίθηάα δγαηΐ ὁ 18 --- 22, 
- θϑοηΐψαθ οἴῃ [185 μοναχῶς λεγομένοις ρΡῃ γϑδίοα σομηρᾶγᾶΐ 
Ρ]οϊέα δογαϊη, 4] ᾿που οὶ οἰηηΐα δἱ 4] ομμηΐα ααΐθβοθσα 6χ- 

ἰδεϊμηδηξ ὁ 22 ---31, ἀπδ6 ααἰάθηι ρἰδοϊία ἰοῦ ΠΟῚ ΡΙΓΟΥΙΒΙΙ8 
βίη δϑάθπὶ ἃς ατιᾶδ ρσοχίμπιθ βηΐ ρογγδ οἰαία, πᾶ ἃ ἐδιη 6 ἢ 

ἴηον δὰ ᾿πίογοθαϊέ 5} π40. ΟἿ δηϊμη ΟἸπηΐα 4! ΒΟΘΓΘ 
νοϊαηΐ, δαάθιη 5ΘΠΡΘΙ ψϑῖὰ 6586 ἀθθοθιπέ οσοπμίοηάοια, ἰά 

4υ0α πηδηϊοβίο [αἰβαμη οϑέ; αἰ την ογῖ Ομμηΐὰ δαξιμπηαηΐ, 60 
ἴᾶτη Τοαἀδγοαπηΐαγ, 4παοα ἰμ46 οοπμβοααϊίαγ, τὸ Ομμηΐᾶ [α]5ἃ 

βιηΐ; δοοϑαϊ φιοά ἰρ88 ᾿ποίῃ8 πδίαγα βιβίαπε δι οἱ 6ἢ5 τ6- 

φαῖνε (ἔτε τὸ ὃν ἀνάγκη μεταβάλλειν "28, 1. 6. ἔτι ἀνάγκη 

ὄν τι εἶναι εἴ τι μεταβάλλει); αὐ δηΐη. οχβιβέαί τηοίτι8. νοὶ 

πηαίδίϊο, 6556 Οροτίοί οὐ 1ἃ ππ46 οὐ ἰά τὸ ᾳαϊά πτηαέθδέατ, 
εἴ. δὰ ὅ. 10104 19. Νξο νϑῦο, φῃοα οἐχ ἢδο το[αίαίίοηθ [ὰ- 

ΕἾ16. ΘΟ] ρ ουῖβ, ᾿ἴὰ βααηΐ ομηηΐα σοιηρᾶΓδία, τἰ ΔΙ ααδιη άπ τη0- 

νϑδηΐαῦ, δἰααδιηάϊα. ααϊοβοαηΐ (οὐδὲ πάντα ἠρεμεῖ 1) χι- 
γνεῖταί ποτε), 564 εβύ αυϊάάδιη ἀποα σομζίπαο πον ϑδΐ ἴπη- 

τηοέπιπι ἰρϑαιη, οἴ. Χ΄ 7. --- Ἐχίγοιπ πᾶθο νοῦρθὰ ὑ 22 φανε- 

ρὸν --- 81 αὐτό φιοά ΑἸοχδμα τὶ δοίαίθ ἴῃ αἰϊαιοί οοἀ οἰ θτ85 
ἀοίαογαπέ, ΠῸΠ ροίοβέ δοιμι ἢάδ6ΠῚ ἱμπηΠΪ ΠΟΓΘ, ΦΠΠ ΘΧ 

Ἰρβῖ8 ΑἸθχδηάγὶ νου 5. ̓π 6 }Π]σ δίῃ σα ἔπθγίηΐ Οἰηΐββα; ν]46- 

βαπέιν ππηϊγιη δά ΡΠ γβίοδιη ροίία8 ἀἰβοὶ ρ! !πδμ ροΥ 6 6 
4αδϑιῃ δαὶ χπηθίαργβίοδιη. Αὐ ἰάθιη ἀϊοὶ ροίοβε εοηΐνα οδρ ζᾶ 
ϑταν ἰββηα οὖ οὶ ἀπ αι ὄχοιηΐα [1 “2; π6ο Γ6βρθ- 
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χίβ886. ν᾽ ἀθηΐαν. (αὶ ἴῃ μδῸ {που ΟΡΙΠΙΟΠ6, ἀαδηίορογα οἵ 
ἴῃ ΒΌΡΘΥΙΟΥΙ 115. ̓ Ρ 5118. δυππ8. ΠΟΤῚ Οαρ 115 ΓῸ5. ἢ γβίοαβ Ρδ]- 
ΙΟβορ 5. δίς δί. 

Ζ. 

ΟΑΡΟΣ 
ἀρχή 4αοΐ πιο 415 ἀϊοαΐαν οχροβιξαυιβ 56χ ἀἰβεϊηρι Παΐτι 

ΠΟΙΏΪ 15 ΒΙΡῊ Π οδίΙ 0 Π658. ῬΓπιπὶ ΘηΪπὶ μΠΟΟ ΠΟΙΏΪΏ6 βρη Ποὰ- 
(αν νἰαθ γ 6] ΟἸΠΏΪΠΟ ΘΑΓΠῚ ΤΌΓΙΠ, 486 ΠΠΠ686 τοΐθγμπηξ 5ρ6- 
αἴθ, Ὁ αἰξογυίγα ραγία 1ηϊ πὶ 1012 34 -- 10186 1, ἀεϊηής 

11π4 ὰμἀ6 φαΐ ορίϊμηα οὐ ἴδοι] πη ρμοίεϑβύ ΠΟΓΙ, «1 --- 4, ΠΙὰά 
ΡΥΪΠΟΙρΙ μὴ. ΡΟϑβιίαμη δϑύ ἴῃ ἰρβᾶ σϑὶ παΐίαγα, ἢθῸ 5ΈΒΡΘΏΒΙΙΠΠΙ 

ἃ Παΐμπγα ΘΟΓᾺΙῚ 4 ΔΙ] ἀοαηΐ, νϑ Ὁ ἴῃ ἀἸβοθη0 58 606 
αἰϊπα οϑὲ τοὶ ἀϊβοθηάδθ ρυἸπορίαμι, αἰαὶ δρἐἰββί μη ἐγαάθη- 
ἄδθ ἀἰβοιρ! δα ἰηἰξίαμ οἴ. Ζ 4. 1029 4 544. --- ἈοΙΙᾳαδο 
ΒΘ! ΠΟΙ Π 65. ΟΠ 68. ΠΟΙΙΟΠΘΠῚ Οϑιι586 ἴῃ 86 ΘΟὨ ΠΘηΐ. 81- 

ΘῃΪΠοαί δηΐπὶ ἀρχή ΠΠὰὰ ὅϑεν πρῶτον γίνεται ἐνυπάρχον- 
τος α4. (θ)6 νν. ὅϑεν πρῶτον οἴ. δὰ ΒΒ 8. 998. 238.) Ηἰδ5 νει- 

Ἀ15 Ατσιβίοίθ! 65. ρ]θυιησαθ ποίϊοπθμ δἰ θιηθηί, τοῦ στοιχείου, 
ΟἸΓΟσ ΒΟΥ 1, εἴ, δά Δ ὃ; μος ἰδιίηθῃ ἰθ60 δὰ ΠΟΙ ἴδιη 66- 

161] Πδίμπνδμ οΟϑἰΐα556, 481) ΤΙ ΠΟΙΡΘῚ. {ΠΠ8π| ταὶ Δ] ΠΟ π5 
Ραγίθιη, ἴῃ πᾶ ῬΓΙμλπὶ ΟΟΠΠΘίαγ οὐ ἀθβίϊηδία δϑί ρ88ἃ Γϑὶ 

ῃδίμνδ, 6Χχ ΘΧθηρ 15. ΔΙ] δε15. ἴδοι οορηοβοαβ. Ὑ 6] {1 ἀδ οοτ- 

415. οἵ σου ν!, φαδ6 πο δἰέα!δ, πδίατα οἷ. Ζ 10. 1085 25: 

ἔνια δὲ (πὲ. μέρη) ἅμα (ἰπί. ἐστὲ τῷ συνόλῳ), ὅσα κύρια 
καὶ ἐν ᾧ πρώτῳ ὁ λόγος καὶ ἡ οὐσία, οἷον εἰ τοῦτο χαρ- 
δία ἢ ἐγκέφαλος. Ὑτοηάε6]. δά Ατν. 46 δη. ρ. 154. --- Ηαΐο 
ῬΥΪΠΟΙΡΙΟ ᾿ἰρ8ὶ σοὶ Ἰηβο Ορρομϊίαν οαπβὰ δχίθγηδ, ἡ δὲ ὅϑεν 

γίγνεται μὴ ἐνυπάρχοντος αἴ, ἰὰ δδβὲ οαιιδ Ἰπόνθη8, χαὶ 

(5θηϑα οχρ]!οδέϊνο οἵ, Υ αἰ Οτρ.. ἢ. ρ. 3597 54.) ὅϑεν πρῶ- 
τον ἡ κίνησις πέφυκεν ἄρχεσϑαν χτλ. Ἐχομιρία οδιιβᾶθ μι0- 

γοη 5. δδάο ΠΡ Θπλ5 2. 1013α4 29. 24. 1023 29: οἱ αἰίδ- 

ται α] ἀοπι, ἡ μάχη ἐκ λοιδορίας, Ρ δε αι. 6556. ΟΧ ΘΔΤΙΠΪΠ 6 
ΤΡΙ ΘΒ νη: οορ ΠΟβοϊίπν 601]. 46 σ6η. δῃ. 1 18. 724« 28; ᾿ρ8ἃ 
ἘΡΙΟασμ σε ῦθα 46 οοῃϊθοίαγα τ ϑϑεταϊ ΔΊ οί πο κ 6 ὀχογοῖξ. οὐ. 
ἴῃ. Δίμϑη, 1) εῖρη. 1. Ρ. 4. --- Ηοο ρῥυϊποὶρίπμ ἸηΟυ 6 ἢ 8 81 δϑβὲ 
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Τί οἢἶβ ργίϊοορβ, οὃχ νοϊαηίδία διὰ τπονοΐ θὰ 86 τηονοί. 
Πδαα. οἴ αδιία 5] Π Δί ΟΠ6. ΡΥΪΠΟΙΡΙΣ σΟμϊ ΠῚ «6 ε]γαΐ 
68, ἡπδμ αἰδέϊηοέϊπι ααϊηίο ἰΙοοῸ Ροηϊ 410 ἡ δὲ --- 10 μάώ- 
λιστα. Ἀδοία8. δαάθμ ΓῸ8 ΘΧΡΟΏΪ ΙΓ ῬΤΟΧίπηΟ οαρ᾿ΐθ, ἀβϑιμη- 
Ρίο 6 ρμηγβίοα διιβοιι δύο, αασμ αι! θηι ἴῃ δ θη ΠΟίΙΟΠ6 
οδτιβᾶ 6 ΠΟΥ ΘΗ 5 σΟΠἰππρτιηΐαν οἷον ὁ βουλεύσας αἴτιος καὶ 
ὁ πατὴρ τοῦ τέχνου 1013α4 80. Αἀ Βᾶπο 5ἰρη Π οδἰοπθιη ρῥτίη- 
ΟΡ οὐ πηροῦῖὰ τοίου ηΐαν τορι οὐ Ἰηδοϊβίγαίαιιηι, οἵ δτ- 

{{ππὶ Δα] ϑὑγαίοπθβ ; αἰγοθὶα6. ΘηΪη] οχ νοϊαπίαία οἱ οοη- 
5110 δἰ ἰοαΐτβ τηονϑηΐαῦ δὰ 4π86 ᾿ηονϑηΐίισ,. Πδης «παμ ἃρ- 
Ρᾶτθαύ 6586 βϑθηΐβηΐίδθ ταί θη), ργοθἰαγ ααοα ἀο]οίο 60 
Ρυποίο, φῃοά ροβὲ τυραννίδες α 18 Οἴηπο8 μαθηΐ δα Π10}68, 
βϑοιέμβ ΑἸοχδηάγαμ οὐ ΒΘββα ΟΠ θ μὴ ΘΠ 6πὶ ΘΠ ΠΟΙ ΑΙ! ΟΠΘΠῚ 
ἀϑαὰθ δὰ αὲ ἀρχιτεχτονιχαὶ μάλιστα σοπίϊηθπαν!; οἰθηΐπι 6Χ 

ΒοκΚΚογίδηα ἀἰβεϊ ποίϊοπθ ἃ σου ῖ8 ἀρχαὶ λέγονται καὶ αἱ τέ- 
χναι ποναπὶ ΒΘ ὩΠΠΟΔΤΙ ν] ἀθυθίαν ῬΥΪΠΟΙΡΙΙ ρθηπ8. (ὑαΓ διιίθπι 
ἀρχιτεχτονιχαὶ ἃτία5 ΡΟὐϊδδίμηιαπι ΤῸ ῬΎΪΠΟΙΡ 15. β᾽ηῦ Πα ΘΠ άΔ6, 

ἈΡΡΆΓΘΡΙΓ οχ 115 φυδθ ἀϊχίιηιβ δά “4 1. 981 80. ---- ]π0 
ἀδπίᾳαβ ἰοο0 δαϊ!οἰξαν ρυϊποϊρίππι οορ μΟβ θα, να αὐ ρτορο- 
5101 68, 6χ 485 σομΠοἰδαΓ ΘΟΠΟΙ 510, ΡΠ οΙρῖα βηῦ ᾿Ρ5115 

ΘΟΠΟΙ 50 η15, οἷον τῶν ἀποδείξεων αἱ ὑποϑέσεις. Ἐΐδο 
Θηΐ νἱ Βοζ ἰοοοὺ οὐ ἱπηΐγα 2. 1013 20 υβαγραΐαμπι 6556 νο- 

σαθαΪαπι ὑπόϑεσις, φαοά Ρ]ογαμηαιια ἀραα Αὐβίοίο! δπὶ Δηρα- 
βίο θαι Παθού 5]: ΠΟΔΠΔἹ δι ]ύαπι, ὄχροηϊύ Υ αἰΐς Οτρ. 1. 
Ρ. 428. 

Ουού βαηΐ ΠΟΙ 65 ρΎΪΠΟΙΡΙ, ἐοὐ!ἀ6πὶ οὐϊδπι βαηΐ ΘΟ Π ΘΓ 
ΟΔαΒασαμ] 410, 17, φαοηίδηι οδιιϑὰ απ8 6160 οἰιι5. Γ6], 486 
ἰπ46 οἰποιίαγ, χφαδίθηιϊιβ οἰ Ποιίαν, ἀἴοὶ ροίοδϑε ρυϊοριπια; Π60 
ΨΘΙῸ νἱοθ νϑύβᾶ πού οδιιβᾶθ, {οί ἀθῖὴ ΡΥΙΠΟΙΡΙΙ ποίδΙΟΠ6Β; 

ΡΥ ΠΟΙρΡ πη. Θηΐμ οὐϊδιη ἰἰὰ ἀϑαγρδΐαγ, τ οασβᾶ6. Πού ΠΟῊ 

Ιη51{. (ὐοπίτα νϑῦοὸ οδαβᾶ, [ἰοὺ τοὶ ᾿η46 οἰϊδοίαθ 510 ρυϊηοὶ- 

Ρίαμη, φαοηΐϊδαι ᾿ρ88ἃ ΡΘΠάογ ροίοϑί ὃχ 8]1ὰ οδιιβ8, [8 ρᾶ- 

ἴογ ροίαδβύ αδπὶ ρυϊποίρίαπι, οἷ, τὰ ἐξ ἀρχῆς αἴτια δὰ ΑἹ 8. 
9834 24. Εχ ἰδὸ ποίίομαπι ταίϊοηθ αἰγαιηααθ οχρ]!οαίαγ, οἵ 
αυοα βαορίβϑίμηο αἴτιον οἱ ἀρχή ἰδιηηιιδιη ΒΥ ΠΟΥ πὰ (0Π- 
᾿ππρηΐι, σοὶ Α΄ 2. 982) 9. ὃ. 983. 29. ὑά. ὅ. 980) 89. 
8. 989) 23. 990. 22. ἃ]., εὐ φαοά ἰπέογάμππῃ ἀϊδθηρ αηίαν οἵ. 

γΥ αἷίχ Οτρ. 1. ρ. 458. 
Ἐχύγθιηθ νου} }]8. ἀπὰς οἰ πηΐνογβα ποίΐο ΡΠ ΟΙρῚΪ σΟπὶ- 
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ΡΙ οὔ αν, βἰμηαϊψαα πᾶ ἴη46 δχβίβίδην ἴῃ τιδι Παϊ5. ΠΟΙηΪ- 
Πἷ5. ἀϊνογβιζαίθβ β᾽ σοί, (Ομ 6. ΘΗΪΠῚ. ΟἸΠΩΪ ΡΓΙΠΟΙΡΙΟ 
Ππὰ δϑύ, αὐ ρυϊπηαμη 56 ἴπ Δ]1Ι4ιὰ βθῦῖθ ἰη46 οτβὰ (Κ 1. 
106θα 1: ἀρχὴ τὸ συναναιροῦν. ῬΊγ8. 1 ὅ. 1884 27: δεῖ τὰς 
ἀρχὰς μήτε ἐξ ἀλλήλων εἶναι μήτε ἐξ ἄλλων, καὶ ἐχ τού- 
των πάντα. Δῃ. ροϑβί. 1 2. 724 6. Ροοί. 7. 1450 27), ἀϊνοτ- 
585. δπίθαι ἱπ4θ δχϑιϑί, χσαοα 1} 56υῖθ5. 6586 ροίεϑβί νεὶ 

Θβϑϑῃηίδθ ν 6] ΘΠ ΘΓ ΓΟΠΙ5. ν6] ΘΟΡΉ Οἢἶβ, οἵ ἀποα ρτὶηοὶ- 

Ρίαπι ν6] ἴμθ886 ροίθϑί τϑρυβ ἱπάθ ἀδαιιοίῖβ ν 6] 6556. δχίγα 
685. [η46 ἴδο:}6 Θχρ!!οδηΐαν ον ὰ ΡΥ ΠΟΙ ΡΙ Οὐ τ Ἔχ θη ρ]ἃ, 486 
ἴδῃ ΡΓοιΐβοιο αἰουί «20; πδιπαια φύσις εἰ στοιχεῖον ρτὶη- 

οἱρία βαπύ ἰδιπααδη ἐνυπάρχοντα, 5ῖνα φύσιν ἱπί6}]Ποχονὶβ ἰη- 
[ΘΓ Ππ ΠῚ ΤΟΙ ΡΤ ΠΟΙΡΙ πὶ πον 68, 5ῖνο, αποά οὐ ΑἸθχαηάοῦ νο- 

Ιαἱξ Ρ. 3806, 9 εἰ ρῥγορίον. δάάϊιμι καὶ τὸ στοιχεῖον ῥτοβὰ- 
ἈΠῸ δβέ, πιδίουϊαμη τοὶ; οἷ. δά 4 4. Ἰ)εϊπής διάνοια εἴ ποο- 

αίρεσις δα απϊηΐδιη τοίογθηἀαὰ 51} ὈΥΙΠΟΙΡῚΪ 5] 0 1Π ΟΔΈΪΟΙ 6 ΠῚ, 
ἰδ αδὴ Θχίθυηδ ρῥυϊποῖρίᾶ πον ηα]. τὰ ἀοίη θα. ΠΟμῚΪ- 
μπδίαγ οὐσία, οἃ ΑἸδίοίο !! οϑὲ ἡ χατ᾽ εἶδος ἀρχή, εἴ, δά 41 0. 

957) 21; ΙΔ ΡΥΪΠΟΙΡΙΪ φθηϊθ, Δ}101 58 ΘΡΊββίη16. ΘΟΙΠΙΠΟΙΠΟΓᾶ- 
τη, οἷ. δ “1 ὃ. 9884 27, ῖο ἴῃ ΘηθΙΠΘΓΔΠ (15. ὈΤΊΠΟΙΡῚ πο- 

(ἰΟΠ]} 0115 Ομηδοτδί; απο οηΐπὶ βοχίο ἰοὺ ροβίξιμι δϑὲ οο- 
ΘΏΟΒΟΘΙΑΙ ΡΥΪποΙρίαμη. ΘΟΉΪΟΓΓΙ α ἀθ πη. οἴη 60 ρμοίοβί, 56 
ΠΘαιδ δ η) ἰδιπθῃ ἰάθη 6ϑὲ. ᾿θοηΐια τὸ οὗ ἕνεχα «αὶ ἀϊ- 

οαΐαν,. ΡΥΙΠΟΙρΡ ἢ, 'ρ86. Θχροηϊ; τη} {18 ΘΏΪΠῚ ΤΟ Ρυ15. να] το 
οΟρμοβοδηίαν ν6 ] ἀξ πον θδηία". οδιιβᾶπ) 6588 τἀγαϑὸν καὶ 

τὸ χαλόν. ἘἈδοίς Βγαηά. οἵ ΒΚ. οχ ΑἸ]οχαηέγο γϑϑεξαογαηξ 
καλόν, Ἰϊσοῦ δηΐη ἰθοί ποθὴ χαλόν συϑίϊαὶ ΠΥΡῚ Ἰη50Γ. ΟἸΠΠ65 

{ποϑηίαγ, Θϑμ] 116 ΒΟυ ρίαΓα 6 αἰ ΒΟΓ ΡΠ ΠΙΔγη 5815. ΔῊ (18 Δ 6556 

ΑἸοχδηάον ἐοβίθίαν Ρ. 9060, 16, ἐδιη θη τηά]πμ ΡΘΙ 58. ΠΕΙΠΑΔ ΠῚ 
Π66 ρΡοίοβί ἀϊοὶ πϑὸ ἀϊοίίαν. ἃν Αὐϊβίοίο! α σαιιδὰ ἢη 8115. (ὑὰν 
δαΐοιη δή τἀγαϑόν δάαϊάον τὸ χαλόν, πΐδὶ Ραμ ἀδηΐίδιη 
ἀαδηάδηη αἸσΘΠαΙ 6556 ραζανθγῖβ, ΓΑ] ΠΘπὶ τοροίαβ οχ 77 3. 

1078. 32. 
τὐηϊνουβδηι Παϊπ5. σρ {5 αἰβραξαι! ΟΠ ΘΠ 51 σΟἢ ΘΙ [ΔΠΊ1), 

ἴδοι! ἀρραᾶγοί ααδηΐίιη) ἡ οβιἀογθίαγ, αὐ νοὶ ΠΟΙΙΟἢΪ8. ᾿ρ 5118 

{168 8815. δοοιγαίθ ἀθβουρίοβ, ν 6] νϑυῖαμ δἷπ5. πιϑιπὶ ν]ᾶ 

80 ΤΑΙΟη86. οχροβίζιμη Ραΐθμμιβ. ΝΠ ῬΤΙ λα η) ἀπ! ἀΘ νἃ- 

ΤΙᾶ8. ΠΟΙΠΪΏΪ8. 5:9] ΠΟ ΓΟ 685. σΟηροΥ , ῬγΟαΐΙ ν6] 1 ψα]ρατὶ 

ΒΘΓΙΠΟΠη6 γα] ἴῃ ΡΠ ΟΒΟρ θα ἀϊδβραίαίίοηα. οἰ ογο θαηίμν, μᾶ- 
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ΤᾺ ΘΌΓΔΏΒ, ΠΠΠῚ ἃρίο ΟΥάΪη6 δὰ αἰ βροϑιιθυιέ, δὲ πη, αδ 6 

ἀἰβεϊηουϊε, οα σου αἰδεϊηοία βἰηέ, (πᾶ 6 δηΐμ βθοιηάο ἰο6Ὸ 

Ροβίία εβὲ ποίϊο ὅϑεν ἂν κάλλιστα ἕχαστον γένοιτο, ἡπυπι 
τράθαί δὰ ἀϊβογηθη γα θη 5βίμη6. ΟΟΙΠ ΘΙ ΟΓδύμμη ἃ) Ατὶ- 
βίοίθ!α τοῦ πρότερον φύσει εἰ πρότερον πρὸς ἡμᾶς, εἴ. δά 
Ζ4. 1029ὺ 4, ποη ἀδθοθαύ δηίθα δἴξουυὶ, αιδη σδι58 15 ρυίη- 
ΟἸΡΙΙ ποίΐο δχροβιία δγαΐ; δ αιδη αϊηΐαμπι αἰογε ὨΟίΙΟ ἢ 6 ἢ 

οὗ χατὰ προαίρεσιν χτλ., δᾶνι ἃ «αδτγία ΠΟῚ [αΐβδο βαίπη- 

ΘΘΠα8Π) 5ργὰ ἰδ ΘΧροϑιυίηιβ. ἰρβᾶμπι δαέθη ποίϊοΠ θη αἵ 

ΘΟΓ ββί 6. 515 ᾿πο  αάογθὲ Πηΐθιι5, σΟΙηρόΟπογ ἀθεθδΐ δ οἰὰμῃ 
1158, 4αῖθιι5. ἐδ α8}} ἘΠΙν ΘΥΒΆ 1115 Βα] Θοία δβϑί, δὲ οἵιπὶ 118, 
ααϊθαβοιμι. Δ] ᾳαδμη Πα]λδὲ ραγύθπι διη]ἐιι5 ΘΟΙὨΙ ΠῚ, 48 π|- 
4πδιη Πραΐγα ἃἰίοσὶ δϑῦ βαρ θοία; ᾿(ὰ ἀδιηππη δοοιιγᾶία σΟὨ ΠΟΙ 
Ροίεγαύ ἀθἤΠη 0 ἢ Οἰπἱ Π 8115, ἢ. 6. σΟρ Οβοὶ ροίογδί, 4 αυοά 
ἴῃ Βοος ΠΡΓΟ δβύ ριοροβίίαμι, φα]ἃ Ποιηΐη6 ἀποῆϊια 5] 5 ηΠΠ66- 
τπη85 οὐ οορσίξθηητ5; 4886. ΠμδΟβϑί0 ἰΟηΡα. οϑὲ αἴνουβα 8) 

118 δἰίογα, χιὰ εοηβέϊαϊἑαγ, πὰπὶ {Ππ4 τῷ νογὰ 5ἰ0, χαρὰ 
ΒοΟ ΠΟμΊΪη6 σορΊίδτηι5, σ θα! πῖμ 510 ἀρχή. ἴαδιη ἐτδοίδη- 
ἴα ααἰάθηι Βοος βδοάθιῃ ἰἰργὺ δὲ ποίϊοῃβθβ αἰϊψιοί, σαΐϊθι5 
ἀρχή δϑὲ βυθιθοία, γϑὶαεϊ πέρας, πρότερον, ἔχ τινος εν. 17, 

11, 24, εὐ φαϊθυβοιπι ρᾶγέθιῃ δι} Ϊέι18. ΘΟ] 6 πὶ Πα λοί, ν6- 

᾿ἴαεἰ αἴτιον, στοιχεῖον, φύσις, οὐσία οὰρ. 2, 8, 4, 8, 564 ἴῃ 

5 η9 85. Βὰ5. ἜΧροβ 0 η65 Θδ6η) οαάϊξ Γορυθμθηβίο. 

ΟΑΡ. ἡ. 

«Αἴτιον αυοί πιοα!]5. ἀϊοδίαν οχροηϊίαγ. Ηδοο ἀϊβραυίδίϊο 
ψασππὶ 86 σϑγθιπὶ σοηρταδέ εἴπη ΡΠγ5. ΠῚ 8, εὐ ΠΠ|ς φαϊάθῃη 
ΘΟΒδογθαύ Θα ΠῚ ΠΪΨΕΓΒΟ ἀΔ ΘΒ ΕΟ 185 οοπίθχίι, ΗΪΟ συ ΘΓῸ 5601- 

51πὶ Ροϑβίίαᾳ βἰ(, ἀπ ίσμη ΠΟΠ δϑύ πίη {ΠΠ1ΠηῸ ΒΟ 510 ἐγδηβ[ δία; 
ἰά ππυιη ααδοῦὶ ροίθϑέ, αὐλαμι Δ 'ρ5ο Ατἰβέοέο! α μπς ἐγδηβ αία 

50 8ὴ ἃ Ροβίβ:ιυιθιιβ, Αβοϊθρίιβ φαοα ἀἄϊοῖϊς 5.6}. Ο89ὺ 17: 
τὰ ῥητὰ ταῦτα μετενήνεχται ἐνταῦϑα ἐκ τῆς Φυσικῆς ἰχροά- 

σεως" ἔλεγον γὰρ ὅτι τινὰ παραπώλοντο, χαὶ μὴ δυνηϑέν- 
τὲς μιιήσασϑαι ἐκ τῶν αὐτοῦ ἐφήρμοσαν, εἴ. Ρ. 8, 14 ᾿ἰρβὰ 

ΤΟΙ ῃδύαγα ΠΟΙ ΠΓΙΏΔΤΙ νυ] ἀδέιιγ, ΝΠ ΡΥΠπηπ ΠΏ. 4αϊ 6), Ὠἶβὶ δὰ 
ἴδ! Π απὸ πα ϊοῖα, «πὰ 6 ἀἰϊβριίαμαϊ τδέϊομθ Π]8 ΟἿ5. ΤΠΪΠΒΥΘ 

ΒΌΒΕΠΙ τορϑέιπηξιν, ρῥμγβίοα διιβου]δεϊο, 486. ΙΠΡΤ 8. οϑέ 

6] δογαία ἱπέθι. οππη 85 Αὐιβέο !β Πἰθγο5, ΠΟ δϑ βογίρία ἀπέθ 
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Βαηο Πγ περὶ τῶν ποσαχῶς. Οποάϑὶ ἰδπὶ σοηξοούίπμη ἔπ]5- 
86 {Ππ4 Ορῖιβ ρ γϑίοιπη απ αατπιπὶ ἢ ΠΠὈΓῸ νγῖα8. ΠΟΠῚϊ- 
ΠῚ “ΌΟΤΙ 481 5 5 ΠΟΔΙΙΟΠ 65. ΘΟΠΘΌΓΟΓΘ βιβορογοί, ρτγοἕσθ- 
οἴο ἀδ σοιηρ! τ θ5. ΠΟΙ ΟὨ 5, ἀρ Θη 5. ἴῃ αἰβραίδί! 0 6 
ΡΒ βϑῖοα ρμογέγαοίδεϊβ, ᾿δοίογθπι {ΠπῸὸ ἀδ] οσαβϑοί, νοὶ! 46 πο- 
(ἰοπῖθι5 φύσις, δύναμις αἱ. Ασοραϊς φαοα ρῥτίμηο οὰρίέα οχ- 
ΡΟβιτ5. βρη Ποδ ΕΟ] 5. ΡΓΙΠΟΙ͂ΡΙΙ δἀάϊ ἰσαχῶς δὲ χαὶ τὰ 
αἴτια λέγεται" πάντα γὰρ τὰ αἴτια ἀρχαί. ὙΤα]α νότο «ᾳαὶ 
ἀἰεῖί, 15. ΠΟὴ Ῥγοι 1 56. ἀδἰποορ8 δχροβίζασιμη. ΠΟΙ ΟΠ ΘΙ 
οδιι586, 5664. Βιρογήμπτμῃ 1 6558 δχροβιία ποίϊοπο ρυϊηορ 
ΒΘ ὩΠοδί, οἵ. 6. 1017 8, ν8] σογίθ, 51 ΠΙΠ110 5θοῖὶαβ ἀἰββογδΐ 

ἀδ οαιι88, ἴδοεσ πΠ0Ὸῃ ροίεβί ααΐη δά ΒΡ ΟΓΙΟΓΘΠῚ ῬΤΙΠΟΙΡΙΪ 
ΘΧΡΟΒΙΠΟΠ ΘΙ Γαβρι οἷαί, φαδ] 1 γαβίγα ΠΟῸ ἴπ οδρΙΓ6 4αδ 688. 
-- Οὐδε απππὶ ᾿ἰΐα βἰηῦ, 60 τηϊητι5 ἀπ αν! πὰ οἀραῤ Ρἢγ- 
βΒῖσδθ. διβοι (ΔΈ 1015 ἰδιηα 8 ΠῚ) ΘΟΈΙΟἢ58. νυ οἰδέθαι Δα ΒΙ ΕΓ ; 
εἴ. ΟΡ 5. δὰ Μεί. ρΡ. 69 --- 74, ΑΌΪ φαδο ἴῃ νυἱϑαίο ἰδχέι τπὰ- 
(1 σοΙηρτο δία βιιηΐ. 

Ῥυμησμη αιδίμιον. 11 ΘΔ ΒΔΤΙΙΠῚ ΘΘΠΘΙ ΘΠιΠηδΓδί, οχίγᾶ 

486 ΠΘα6 Ἰην θη ΠῚ ἃ ΘΦΙΘΘΌ81) 6586 ΠΟΘΘ ΠΥ ΘΗΪῚ ΡΟ0586 

Δἰπἃ 5ᾶθρα σομηπηθιηογαΐύ ( εἴ, 4 10), οδιιβᾶμη τηδίθγα δι ἴου- 

τηϑ] οι πον θηΐθη Πηδίοῃ, 1018α 24 ---8. Μαΐζουϊα! θη οδι- 

58Π| ΌὈ] ΠΠπιβδίγαν!ς ΘΧΘΙΊΡ]Ο 8615 οὐ ἀγρϑηΐί,, δάἀϊ χαὶ τὰ 

τούτων γένη, “ποίη ΡΓῸ 86Γ6 γ6] διρϑηίο θἔϊδι" Θ'6Π18 

ΘΟΤΙΠ, πηθίδ! απ, ϑβίαίαδθ οὖ ρα 86. τηδίουα Ἃ1ο1 ροίοϑί. 
ἘΟΥΙΠ] θη οδιιβᾶπι ἡπ04 εἶδος χαὶ παράδειγμα ἀϊοϊξ, ποῃ 
ΒΘ ΠΟαύ οχ βϑηξθηίία ΡΙδίοηἹβ 4685, 4π86 ἐδ) δ) ΘΧΘΙῚ- 

ΡΙδνία ΤΘΓῚ 56 η51 1] ππὶ ΡῸΓ 86 δχβίβίδηξ, 8664 ῃδίμγδμ 96- 
ΠΟΓΘΔΠΐ6ΠῚ Ο ἃ σ6 σΟΙμραγδΐ, 64] ΒΡ ΘοΙθ Τὶ σοηβΠοΐθη- 
ἄδ6 δηΐηο Βαϊ)οδΐ ρτοροβίίαιη. ἘΟΥΠΊΔΠ] Τὶ 51 ΠΟίΟΠ6 ΘΟπη- 
ΡΓΟΒΘη ον ῖ8, πού ο ποι ΒΑ 6015. Βα βίη δ] πὶ βῖν τοῦ τί ἦν 

δῖναι εἴ. δά Ζ 7. 1032) 1. Νξο 5βοϊιπι 'ρβϑὰ ποίϊο βιθβίδη- 
{18}15. ΤΟτιηδη Τοὶ σοηβίϊα! δ, 564 οἰϊδη δὰ ϑ'Θ σα, ΔῈ] 18 
ΠΠ]ὰ ποίϊο βαθίθεία οδὲ (ρτορίεγοα τὰ τούτου γένη 5οτϊρϑβὶ 

Ι. 6. τὰ γένη τοῦ λόγου τοῦ τί ἦν εἶναι, ποῃ τὰ τούτων 
γένη), οἴ δὰ ρᾶγίθβ βίνβ ποίδο, δχ 4π1} 115 ΠΟΊΙΓΟ 558 {1818 

οοπηποϊίαν,  6ἰ αἱ τοῦ διὰ πασῶν ἴοτπια σΟη ΒΕ αἰ ΠΟΙΙΟΠ6 

Βα βύδη 18}} δύο πρὸς ἕν, ἀτδθ γαί πο ομογάἄδττιαι 'π ΒΟΟ 
Ἰηΐουν8}10 ΠλΠ5100 59 ΉΠΠΙΟαΐ, οὐ ὉΠίνουβθ ΘΘΏΘΓῈ Βαΐπ5. Π0- 
(οη6, ἀριϑμός, οὐ γαγέθιι5. {ΠΠ|πΔ ποίοηΐβ, δύο εἰ ἕν. --- ΕἸ- 
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πδοιη οδιιβδπὶ δοάθιῃ ν᾽ οί πθ Θχθιηρ]0 {ΠΠπιβέναίϑηι 16ρῚ- 

τὴ5 Αη. ροβέ. Π 11. 94) 9. Νοϑαᾷχθ δι)! αἰ! Οἢἶ5. 501 π|, αν 
ΡΓῸ Θχθιηρίο ροϑυϊέ, οαιιβα ἢ ηΔ}18 να]θίι ὁ οϑί, 5βοἀ αυδθοιιη- 

απὸ να] θέ ΟΡΟΓδπὶ «8Π5. αἰ βρίαπι ν 6] οἴει (ἰσχνασία, 

κάϑαρσις) νοὶ δάβιθοί (φάρμαχα, ὄργανα), δὰ Οπηΐα 8] 
ααδοβίνουιε 415. ΟαΓ ν 6] Πδαηΐ νϑὶ δ} θαπέμν, θά οὶ Οδιιβὰ 
ΠηΔ]15. οὐ ποι] η4ὰ. Ηππο δηΐπὶ ἴῃ τηθάτιπη ΒΡ ρ] μὰ 

βιπὲ σουθὰ Ρ6 Ὀτγον ῥαΐοπι οὐ Π ΘΟ] σ᾽ ἢ 181 ΒΟΥ ΘΠ αἹ ΟΡ βουγα 
χαὶ ὅσα δὴ --- τὰ ὄργανα αϑῦ ---ὐ2, χα ΠΙᾺ1] Πΐδὶ βαθίο- 
οἴππη ΡΊΘΠδ 6. Θη ΠΟΙ δ! 0Π185 σΟηΠθηΐ; ργδθαϊοαύαιη ἘΠΊ ΟΓΒ6 

Ροίομάϊμ οϑέ 6 βιιρθυουθιιβ νου 8 διὰ τέ ---, φαμέν, ἵνα 
ὑγιαίνῃ κτλ. 

Ηοο αἰ νθυβαυΠ ΘΔΙΙΒΔΓΠ 4 ΙΒΟΡ ΠΏ] η6 Θχρ]!οαίαγ, αὶ δέ, 

αὖ οὐ ἀἴνευβαθ ροβϑίηΐ 6586 δἰ ιβάθῃ) Γοὶ οδιιϑ86, δδθαο ΡΘΓ 

856, ΠΟ Ρ6Γ δοοίάθηβ, πἰμηϊγαπὶ ροεϊας 186. 6 ἄϊνουβὶβ οδῖ- 

ΒΔΓ ΘΘΠΟΙΪ 5, οὐ ἀτδθ Τ65 ἢν οθη 51η0 Δἰίθγα δ᾽ [ΘΓ 5 

Οατι88, ΠΘΠΡΘ οὗ ἰρ886 αἀἴνθιβο οδιιβδθ 56η8ιι, ὁ 9 --- 11. Ῥγδο- 
(εγθὰ δϑάθῃ) ΤῸ8, ῬΧΤΟΌΪ γο] δάδθϑύ γν6] αἰγδοβϑέ, σοῃ γα ΟΤΠῚ 

Ροίεβί 6886 οδῖιβα του 68 611 --- 16. ---- [ῃ οχέγοιη!β Β15. σϑὺ- 

15 δ 414] τοῦ πλοίου 6 ἰοχίι ῬΗ γΒΙΘΟΤπι, φαοῃίδμι 84 56η- 
ΒΠῚ ΠΘΟρββατίαμη σ] ἀθίαγ. 

Λὰά Βδθο αυδίιμου ΘΌΠΟΤἃ ΟἸ]Π65 ΤΟ τοὶ Οδιι588, ΘΧΘΙΠΊΡ]15 
ΜΠιδέγαὲ 1018 16 --- 28, Αο ργηαμη ἀυ] 461 τηδίθυ 15. οδι- 
586 ψιῖὶᾶ Θχθπρία δηιμιηογαύ ἢΐβ νου ]5: τὰ μὲν γὰρ στοιχεῖα 
- τοῦ συμπεράσματος, ἴῃ 4108 4αΟΠΙδπι πηδίθυ μι ὨῈ- 

αδπὶ ΔΌΒΟΪαΐα δὲ ῬῸΓ 856 ρούῃϊί ΠοΟιηπᾶγο, 864. δααϊία θᾶ 
ἔογπια οαἱ εἴπηροηάδο ἰοοαπὶ ργδθθδί, 46 πΠ 46 τποηϑί, ἴῃ βίη- 
ΘῈ Π1|8. ΠῚ5. ΘΧΘΙΏΡ 15. Δίου πὶ 6586 ὑποχείμεγνον 5ῖν 6 πηδύθυ 81), 
ΠΠΗΙ ΓΕ 5Ύ} 8085 ΠΡῊἃ ἰαρίά65. δἰ θπιοηία ρᾶγίθβ ὑτΟροϑηο- 
π65 (αἱ ὑποϑέσεις τοῦ συμπέρασματος, 46 ν. ὑπόϑεσις εἴ. 
δα 1. 1013 16, 46 ν. συμπέρασμα Ττοπά. ΕἸ. 109. 8. 69), 
Δἰτοσα πη ΠΟΙ ΟΠΘΩΙ ϑὈθϑέδηξ!] θη τό τε ὅλον χαὶ ἡ σύνϑεσις 

χαὶ τὸ εἶδος. Οὐο Ιοεο νοο. ὅλον ποὴ βἰϑηϊβοαί τὸ σὺν 
τοῖς μέρεσιν ---, ἀλλὰ τὸ ἐπὶ τοῖς μέρεσιν ἐπιγιγνόμενον, 
τὴν ὁλότητά τε χαὶ τελειότητα ΑἸοχ. ρ. 310, 8. --- ΑἸΪὰ ἀοίηάε6 

ΘΠ ογᾶξ, 4πᾶ6 δά πηοίγσθηὶ σϑβαμι Τοίογδηίοσ ὁ 29 -- “20, 
Πα Ρογεηθηΐ δα σαιιβαπι ΠΠΔ] οι, τὰ δ᾽ (ἄλλα, αποά να]ρῸὸ 
Βῖο δαάϊέαν, οαὰὶ ΑἸοχαπάγο οὐ ἑδχία ἢ γβίσογιπὶ Οὐ (6 ἢ- 
ἄσμι νἱἀθίαγ) ὡς τὸ τέλος χαὶ τἀγαϑὸν τῶν ἄλλων ὑ2ῦ. 
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Ουρι αυϊάθηι ᾿ἢ γΟΓΡ5. ΠΟ νἱ δίῃ ΟΡ8. 6586. 60 Βγρεῖ- 
βαΐίο, φιοά ΑἸοχδηάον βέδίαϊ ρ. 310,14: τὰ δ᾽ ὡς τέλος τῶν 

ἄλλων καὶ τἀγαϑϑόν, νροίϊι5. τὸ τέλος οἱ τἀγαϑόν ϑ5ίαϊαοτῖ- 
1115 ἔα ἴῃ πηϊίαίοη ποίη σοΟδἰἶβ86, αὖ ἃ) 68. ΠΟΙΙΟΠ6 

4ιᾶϑὶ ᾿Πἃ ΘΕ ΒΡ ΘΏβι5. 516 οϑηϊίνυβ τῶν ἄλλων. --- 1)ς. ἀἰδογῖ- 
"ΐη6 τοῦ ἀγαϑοῦ εὖ τοῦ φαινομένου ἀγαϑοῦ "21 εἴ. Τορ. 

ΥΙ 8. 146) 86. 
Οὐδ ᾿πσαβαιθ. ἜΧχροϑιῖ ΟΘΔΙΒΓΠ ΘΘΠΟΓΩ, Θὰ Δα οιη 

ἰρϑίαϑ οδιϑδθ αν ογβιἰίοη. οοπἐηθηῦ; 564 ρμοίοβί ργδοίογθα 
ἴῃ δοάθῃι ΘΘΠΘΓΘ. Οϑιιδ86, σνϑἰαῦ!] 1 οδπιδἃ τηονϑηΐθ, δἰ πιὰ δο- 
οοάθγα ἀἰβουμηθη, Ργοαῦ Δ] Ια] ἃ ν 6] ρῥγορὶαβ νοὶ] σθιηο τ|8 
οδιιβὰ δδί. ἂς ρυϊμηαμι «αϊάθιη 5ἱ Θᾶ5. οδιιβᾶβ ΘΟ ΘΠ ΔΙΠΌΓ, 

4π86 ΡῈ 856 οδιιδᾶ6 δ} (46. Π]5. ΘΠΪΠῚ ῬΤΙητη ΔΟΡῚ 1019 
21 ---84. δὐ οχ σὑϑὶ πδίμγα σοηβοπίδηθιμ οϑί, οὕ σοῃ σι π δέ Γ 

ΟΧ 60 ᾳιοά ρδι}10 ἰηΐτα 1014«α 7 ἀϊεῖ!: χαὶ τὰ οἰχείως λεγό- 
μενα χαὶ τὰ χατὰ συμβεβηκός), να]οίπα η15. σαιβαιῃ οἰ ξεσίγι- 
ΘΟ ΡΓΟΡΓΙΘ ἋἸοἸμηι5. ΠΊΘαΙΟἴλη, ΤΪΠΠ8. ῬΓΟΡΤΙΘ οὗ ΤΘΠΊΟΥ 5 
ΔΡΕΠΘΘηῚ, 5᾽ φαϊ ἤθη ΠΟίΪΟ ΓΕ Ποἷ8 ΘΘηι15. οβύ ΠΟΙ ΟἢΪ5. Ἰηθα]οὶ, 
παὖὸῷ φυϊἀαι!α ἃ τηθάϊοο οοηϊοοίπηι οϑέ, 1ἃ δε Ποὶ {πη} 1 Ρ Οϑϑ1Έ. 
Ηοο αἰβουηθη ἰδπῚ ᾿ΠΙΠ]Ὸ ΘᾺΡΙ (15. 1 ΘΠΕΠΠΘΓΔ (15. ΘΘΠ ΘΕ 8 
ΟΔΙΙΒΔΓΊΙ 510 ΠΠοανἹΐ, ὩὈῚ ΘΘΠΘΓὰ 5η1πῈ} σου ποι ογαν 0186 
26, 28. Αςοραϊέ δἰ πα ἀἸβουηθη: δὕθῃϊῃι 51 4φαϊὰ ᾿ρ81] σδιιβδ8 

δοοϊαϊέ, μος οἰΐαμη δοοϊάθηβ οὖ θὰθ ποίίοῃθβ, 410 115 δοο 468 

Βα θΙ οί] δϑί, ῬΤῸ οδιιβὰ ΤῸῚ Βα ΟΥΙ ροββαηΐ, γϑἰαί 81 βίδ- 
ἴμδ6 οδιιβαιη οἰ βου! σοὶ ΠΟ βέαίαδυιμη), 564 ΡοΪ]γοϊθέμππι 41- 

ΧΟΙΙΒ, πὰ δοοϊἸ, αὐ μαϊ5. ΡΟ 58 λππὶ βέδίπδα ἃποίου 51} 
ῬοΪνοἰοίιβ, ν 6] πούϊοπ θη που! 61, ΟἹ Βα] οία5. οβὲ Ρο- 

Ἰγο!οίαβ, Πουμηθιη. Αἰᾳαθ ἴῃ ἰρϑἃ δ οδιβδ, 486 Ρ6Γ 80- 
οἰάδηβ οδιιβὰ δϑέ, αἰ [δγύ, πὐγαθα ᾿ρϑῖιαι δοο ἄθηβ, ἃ ΔΟΟΙ ΘΠ Ε5 

ΒΘΠ.8, 8η ΔΟΟΙ 46 η 15 δοοίἀθη8. ῬΓῸ οδιι88 Πα) 688, ναὶ ρτο- 
Ρα5 Ῥοϊγοϊδίιιη, τοιηοίϊιβ ΠΟιηΪΠ6 ΠῚ, ἢΟΟ Οὐϊδπη ΤΘΙΠΟ {18 

τητιβῖ σι νοὶ] ἀἰθ διοίοτοιη αἰχογὶβ βίαίπαθ, 1013} 34 -- 

1014« 8. -- Ἰλοηΐφας αιοά οβϑύ ουμηΐπμὴ Θη τ π) (ἸΒΟΥ ΘΗ, 

αἴ 4]1ὰ δἰπέ δοίιι, 4]1ἃ ροίΐθηΐίδ, 14 δέϊαιηη δ οδιιβὰθ Ρυ  ηϑί, 

4114 δηΐπη δυνάμει, 411 ἐνεργείᾳ οαιιδὰ οϑί, α 7 --- 10, --- Οὐδο 
'ῃ 5]ΠΡ0Ὲ18. ΘΔΌΒΑΓΙΙ ΦΘΠΘΙ 115 πηοηβίγαία βηΐ αἰΒΟΓ 8, 

οδάριη ἴῃ εἰϊεοία. τορογπηίαν (410 ὁμοίως τοῖς εἰρημένοις 

λεχϑήσεται χαὶ ἐφ᾽ ὧν αἴτια τὰ αἴτια 1. 6. τὰ αἰτιατά), εἴ- 

ΘΠ γ6] ἰρϑιη ΠΟ 6 5Ι ΠΡΌ ΪΑΓΘ Ορι5 (ὅδε ὁ ἀνδριάς) γε] οἷ 
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ϑθηι5 (ἀνδριὰς ἢ ὅλως εἰκών.) ν6] δοοίάδηβ δοοϊἀθηξίβααιο οο- 

Πὰ5 ΡΓῸ οἰϊθοίι οδιιβὰθ δἰ σαΐι5 ροίθϑέ Βα ουῖ, ᾿ΐζθιμαας ρμΡὸ- 

ἐδηέϊαθ δὲ δείαβ ἀἰβογηθη ἴῃ οἰ δοία σογηϊίαν, 10]4κα 10 ---13. 

Δ ΠΠ|αβίγαπάδμι αἰ γ θυβαπ οἰ θοίιι5 ΓαύΟΠθ Ργδθίο ΘΧθηι- 
Ρίαπι βέδίαδο δἰ πὰ δεϊδπι αἴογτέ 411: οἷον τοῦδε τοῦ ἀνδριάν- 
τος ἢ ἀνδριάντος ἢ ὅλως εἰκόνος, καὶ χαλκοῦ τοῦδε ἢ χαλ- 
χοῦ ἢ ὅλως ὕλης. ΑἸοχαηά6Γ ἴῃ τηθάϊο τϑ]ηφαϊέ, αέγαιη χαλ- 
χός οἴϊεοίαβ δ σᾶιιβᾶθ ΘΧθρ] ἢ} 516 Ρ. 511, 25. (Οσδιημια- 
ἐϊσδιη 51 βρϑοΐδυ θῦβ ψϑυθοσμ ΘΟΠηβἐ ΠΟΙ ΟΠ 61, ΡΤΟΒΔΌ116 υἱ- 
ἀδδίαν χαλχοῦ ρΡοτίπαδ δίψα ἀνδριάντος ΡΓῸ ΘΧΘμΊΡ]ο οἰξδοξιι 
Βαθοπάαμ 6556; 51η δαΐθηι ἰρϑῖι8. ΘΧΘΠΊΡΙΪ Παίαγαιη τϑριΐα- 
οΥβ, δὲ σΟμβθηἐδ ΘῈ ΠῚ Θϑί, 51 σοηϊαηραίαν γαλχός οαϊῃ ἀγ- 

δριάς, οο Ορογὶβ {Ππ4 οαιβαθ τηδίθυ } 18. 6856. ΘΧΘΙΏΡΙ ΠΏ], 

δὲ φιοπίαμι δὰ χαλχοῦ δαϊοίέαν ἢ ὅλως ὕλης, Πιοτὶ πο ροί- 

οϑέ χαΐη οδμβδ6 518 δχθιηρ! απ. Εφαϊάδιη [86 }}1π|8 βέδίπθη τιμὴ 
Θχ βεϊπηδν ΘΓ ΠῚ} 1Π ΘΥΔΙΠ Δί ο8 γ ΘΓ ΟΓΙΠ ΟΟΠΓΟΥΙΠΔί]0Π 6 ΡΆΓΕΠΙ 

ἀΠΠρ δπέθηι [αἶ556. Αὐ᾽βίοίθ᾽ ἐπ, 4αδπὶ 8460 δρογίθ ἰἈρϑα μη 6886 
ἴῃ οἰϊσοπάο δχθπρο, 80 Ῥσγοϊμθ ρδγίοαϊαπι χαί ἃπία χαλ- 
κοῦ τοῦδε ἰΐὰ σΟΠὨ ΠΡ πη οῃ ὁμοίως, αὖ ἢδοο ἔογο δχβίβίαξ 
βϑηΐθηΐξία: νϑὶ] ᾿ᾶθο β: οι 8718 βίδίια ν 6] βίδίαα πηΐνυβα να] 
ΟμηἷπῸ εἴποὶοβ ῥτὸ εἰϊοοία ροίοβδέ Πα 6ΥῚ, ρϑυ 6. δ σε 
ἢοΟ 5ΒΙΠΡΌΪΔΓΘ ἃ65 γ8] 8685 ὈΠΊΨΘΥΒΘ γ6] ΟΠΊΏΪΠΟ πηδίθυϊἃ Οἷμ8 
οδιιϑἃ 6586. αἸΟΙ(ΌΓ. 

Τ)δηΐᾳαο 10]4κα 19 --- 25 νἅγῖὰ ἤᾶθο σδαβδσιηι οὐ οἰ ζθοξαιμ 
ἀἸβου πὰ ΦΙΟΙΟ60 ἱπίοι 56 σοηϊ ηρϑηΐαν Θχρομϊί, οἰ, αποὰ 
6 ποίϊοηϊθιιβ δυνάμεως εἰ ἐνεργείας τνηδηϊξοβίαμη οϑί, τὴν 
ἐνεργείᾳ αἰτίαν 5ἰγαὰ! οὐ 6586 δὲ ΠΟῸῚ 6886 ἐοοοί οὰμπὶ τῷ 

ἐνεργείᾳ αἰτιατῷ, ποη ἰΐεμι τὴν δυνάμει αἰτίαν. (οπίπηρίε 
δέοι τὰ ἐνεργοῦντα αἴτια χαὶ τὰ χαϑ' ἕκαστον, αυϊὰ ποῃ 

ΔΙΙΔ 6 ροββιιηῦ 6588 δοίι οδιιβ86, ἢἶδὶ τὰ χαϑ' ἕχαστον. 

(ΑὖννῪ ἘΓΡ 

“Στοιχείου 5ἶῖνα οἰ δι πεϊ πούοηθηι ᾿γανββίιηθ Ατὶ- 

βέοίθιεβ ἀθβουῖ 11. 1062) 12: τὸ στοιχείῳ εἶναι --- ση- 

μαίνει --- ὅτι ἔστι τι ἐκ τούτου ὡς πρώτου ἐνυπάρχοντος, 
ΠῚ αυοά ἀἰοῖϊς πρώτου, ἰά πος εχ ἰοοὺ εἰ 46 Ἴοϑῖο ΠῚ 8. 

ϑθ02α 18 δοουταίίιβ ἀεβηϊαβ ἀδιαιρέτου τῷ εἴδει εἰς ἕτερον 

εἶδος. ἴαιη «αιοπίαμι στοιχεῖον δϑὲ ρυίμησμι παϊἀρίδιη οἵ οχ 
Ασιβίοξ. τηείαρῃ. ε4. Βοηΐ γο]. Π. 1 
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60 ἃ] γτοοθάιμμΐ, οί ΟΠθ μι Πα]γλοῦ ἤθη ΠΟΙ ΟΠ 15 ἀρχή 
οἱ αἴτιον ἰάἄδοσιια. βθρίββθ. ΘΠ] 118. σΟὨΪΙηοἴιμι [ΘΘΊΓΌΓ, 

ν 1 ἀρχὴ καὶ στοιχεῖον ἃ. 983 11. 8. 989) 80. "1. 
ο05) 27. 8. 998. 22. ἃ]., αἴτια χαὶ στοιχεῖα «« ὃ. 1071α 25, 
ἀρχαὶ χαὶ στοιχεῖα καὶ αἴτια 11. 1025) ὅ. “31. 1θ42« 5. 
«1. 1069. 206. 9. 108θα 21. 8564 ΔηριΒΠ ΠΟΥ 5. (Δ ΠΊΘῊ 
ἢ ηΐριι5. στοιχείου ποίϊο οἰγουμπβουρία δβδύ, 4δι νοὶ ἀρχῆς 

νο] αἰτίας, 4αϊὰ τὸ στοιχεῖον οϑύ ἐνυπάρχον, ρΥἰποϊρίππι γ 6 ΓῸ 

οὐ οδιιβα οἰϊδηι οχίγα στθὴ οἰϊθοίαιη ροίοβί ροβὶία 6886. [{ἃ 
«Ἱ 4. 1070 22 --- 26 εἶδος στέρησις ὕλη, «αἴἰὰ ᾿η5απύ Γοὶ 

᾿η46 ρῥγορηῃδίαθ, στοιχξῖα ἀϊοιιηίαν 6586, τὸ χινοῦν νϑῖὸ δά 
ΡΥΪΠοΙρία ααϊάοιη οὐ οδιιβᾶβ. δύ ἴρϑαπι γοίου αν, ΠῸΠ ᾿ΐθπι δά 

στοιχεῖα. ἘΔ διη ν᾽μλ ΠΟΙ 18 στοιχεῖον ΠΟΘ ΟΒ0Δ8, ΠῚ ΑὐἹ- 
βίοίθ!οβ 46 Ῥ]αίοηϊοα αἰβραΐδηβ ἀοοίγηὰ οὐ τηδίογϊα! 6 ρυ]- 
εἰρίαια. (τὸ μέγα χαὶ μιχρόν) εὐ ἴονιπαϊα (τὸ ἕν) δοάδηι 

στοιχείων ποΟνηΪη6 βἰρηϊποδί Δ 1, 1087 18 --- 1. 564 αυμῃ 
ῬΙΟΡίοΓ ποίδηι τοῦ ἐνυπάρχειν τἰταιηηαθ οὐ ἔοσππα δὲ υηᾶ- 

(ον ποιηΐπθ στοιχεῖον 519 ΠΟΤῚ μοϑβιῦ, Ῥυθοριι6. ἐδ 6 ἢ 

οἶτβ αδπ5. δὲ συ] θαυ 85. οὐ ΑὙἸβέοίθ! ο5. νουοὶς δὰ ἀοηοίαπάδιῃη 
ιηδίονίαιη, Ζ 17. 10410 31: στοιχεῖον δ᾽ ἐστὶν εἰς ὃ διαιρεῖ- 

ται ἐνυπάρχον ὡς ὕλην εἴ. 4] ἃ. 983) 8---10. ότι Πἰοοὲ 
Δα βρη ποδη ἃ τηδίουια!α δ] οιηθηία νου. στοιχεῖον φρο δϑβὶ- 
ΠῚ ὈϑΠΡΟΘίαγ, ἰδηηθὴ Π6 ἔπι απο μ]δηθ οδάθιι οϑί 
αἰγπβαπιθ πδίπγα; ὕλης Θηΐμὶ ἴῃ ποίίοηδ [ἃ ᾿μδϑΐ, αὖ τ οἴογα- 
{τ δὰ ποίϊοποιῃ ροίθηίίαα οἱ δυνάμει ἰαῃύμμη ᾿η51Ὁ 115, φπο- 
Ταμ οδὲ τπδίογία, στοιχεῖον νΟΙῸ οβὲ ἐνυπάρχον δυνάμει ἢ 
ἐνεργείᾳ, ἀδ οοοῖο ΠΠ| 8. 302α 10. Ιπα6 σορποβοιίασ, 4] 

Παΐ πιὸ στοιχεῖον ᾿ϊᾶχῖη 6. ΡΓΟΡΙΪα ἃ0 ΡΘΟΙΪΑΡ νἱ 46 115. πιβὰτ- 
ΡΟΘίαγ ΘΟΓΡΟΥΙΡι5, πᾶ. το] 15. δα Ομ ηἶθιι5, 564 ᾿ρ8ἃ 
18} 50 }10551}}18. αἸβύ ποία ἰοσιηδῈ. ΕΘ ΓΘ ΠΕ115, απ} 1 βαπί 

ΘΔ] απ {ΓΙ ΟῚ ἀπτη, Παιμη ππτη 5 σοῖπῃ; 4π86. ααϊάοιι στοιχεῖα 

εῖνεα ἁπλᾶ σώματα (εἴ. δὰ .4, 3. 9844 6) ᾳιδπίσπιη ἡδέος 

ἃ ῬΓΙΠἃ Ἰηδίουϊα, Ρ Υβρ  οαγ οχ ἰοὺ 46 φϑῃ. Π 1. 9529α 52: 

ὥστε πρῶτον μὲν τὸ δυνάμει σῶμα αἰσϑητὸν ἀρχή, δεύτε- 
ρον δ᾽ αἱ ἐναντιώσεις, λέγω δ᾽ οἷον ϑερμότης καὶ ψυχρότης, 
τρίτον δ᾽ ἤδη πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ τὰ τοιαῦτα. (. 46 πο- 
ἤοης στοιχείου ΝΥ αἰίχ Οὐο, 144 59, 84) 21. 

1014« 26 --- 8. ποίϊο οἰ διηθη ! ὀχ θη Ρ} 185. ἢΠππϑδέγδέιν, Ἐβέ 
ἀαΐθπι οἰ θιηοηίαμι ἀδιαίρετον τῷ εἴδει χτλ. «27, ααΐα ΠΟῚ 
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ΟἸΠΠΘ ἢ αἰἰν βίο ΘΠ ΠΘΟΘΒΒΔΙΙΟ ΓΘΒρυΠ, 864 51 ροίοβε {ἰϊ- 

νἱ αἱ, ραγίοβ. φιδηΐξίαίο αἰΠΘγαηΐ, να! ρᾶγίοβ πὰς θυ 

αἰ., ποθὴ βρθοῖθ. γορίογθα Πηρτιδθ δ] θμιθηΐα ΠΟῺ ϑιιηΐ 50}]- 
Ιὰθὰ8 «91, 56 ἀ βίμρε δα [ἰΐογδο, οἵ, Ζ 17. 1041 12. Ῥοεί. 20. 

1466) 20ϑ. Εδπάειῃ. οἰθιηθηί πούϊοηθιη. νϑίεγοβ σορ᾽ Ἁγ ηΐ 

ΡΒ ϑιοἹορὶ, βῖν 8 ΠΠῸΠ)Ὶ βῖν 6 Ρ᾽αγα ΡΟΒΆΘΙΙΐ ΓΘΙΠῚ ΟΠ Ϊ ΠῚ 
οἰθιπθηΐα. ϑιμ1 16 Γ᾽ ἀθιηομβέγαί Οη ψ6] τηδ ΕΠ 6 δ Γοδγιι 
(τῶν διαγραμμάτων α85, εἴ. δὰ Βὶ 8. 9984 25) νο] ἃ] Ἰἀταιη 
οἰοιηθηία ἋἸοαηΐαῦ 6886. 5 ρ]1οἰβϑηδθ ἀθιποηβίγαί πη 65, ἴ΄ 
οϑύ δαίθῃι 5 Π]Ρ]10685 (οὐ πρῶτοι 2) 5γ]] 0 βηι, 41 Π18}} 

σΟΠΕΪποηΐ ΔΙΏΡΠ]Π5. Πἶδὶ ααοἀ δὰ ἐοποϊαάἀοηάαιῃ ΓΘα ΓδίαΓ, 
{Γ6 5 ΓΘΥΠΠΪΠΟΒ ΔΙΙΟΤΊΙΠῚ ἘΠῚ15 516 τη θά πι8. 1)6 νοο. πρῶτος δά 
ΒΡ ΠΟ 405. 511Πρ0|16 685 5. }Π09]5η)05 οἷ. ΥΥ̓ αἰΐζ Οτρ.. 44 6. 

1014 3 ---- Ὁ. [Ιη646 ἐγδηβ]ύιμη ἀἸοἱ Ὁ 6] δσιη θηδ! Ὠοιηθη δ 68, 

4086 4ασχμη ἐμ ρ]1οἷὰ βἰηῦ οὐ ρᾶγνὰ δά τη] ρΟβϑιπέ ΔΉ ἢ) 611. 
Ηϊιο [ογίϑββϑθ σγϑίουγι ροίθβί, 404 Θἃ5 ἀθιποῃβίγδηα] γϑί!0 68, 
4085 ἴῃ Ργομρίι μα θ 6 ν6 ἀἰαἰ οί οι οροτγίοδί δὰ απ 81} 1}}6} ΓΘ. 
Οὔ ΒΡ ΘΟΙ6 νου αί 8. ν 6] σοι ργΟ "Δ ηδ:) ν 6] τοί] άδμη, ἡ1ἃ 5 
110 ποιηίηο τόπους ἃρρε|1δέ, δαβάοιη βᾶβρβ στοιχεῖα ποιη]- 

παΐ, οἵ. Τορ. [Ν᾽ 1. 120) 13. 121} 11. 4]. ὙΥ αἷς Οτρ. 84) 21]. 
-- δε4 δὰ βδαπάριη ἐγαηβίαιοηεμι (ὅϑεν ἐλήλυϑε "6. χϊηπ8 

γϑοία στοίον 0 --- "4, απο ἠοίίοη 65 τηᾶχίμηθ πηΐϊνθυβα 68, τὰ 

μάλιστα χαϑόλου, τὰ καλούμενα γένη, 6] οἰποη! ποιηΐηδ. 81- 
ΘὩΙ ΠοδηΐαΓ; ΠΠΠΏΙΓΕ ΠῚ ̓ Ρ58 πὶ οἰ οιη θη ΠΟέΪΟΠ ΘΙ Γοίθγιηΐ Π0- 
{0165 αηΐν ΕΥ 8865, 5  ψα] 46} τ. ραΓί65. 5110} οἰββίπηδ 6. Π6 0 81η- 

ΡΙὰ5. αἰ 51} 1165. ᾿ηϑαπηξ ΠΟΙΟΏΙΡι5. ΤΠ! ΘγΙοσθα8. Αἰᾳας Θὰ 6 

«αϊ θη. ΠΟύΟΠ68. τ] 6 88 165. ψ6] ἴῃ τη {15 ᾿ηυ ΘΗ μίαν ΠΟ- 
10} 1] 05. Β᾽ ΠΡΪ γι βρθοίθγιιμι, ἐν πολλοῖς ---- ἢ ὅτι πλεί- 

στοις ὃ7, νοὶ ἴῃ οἰπμηΐθαβ, ἐν πᾶσιν 8, νο]ι! οβϑϑθηίίαθ οὐ 

αἰ δ. 158 ηοέϊο. οἵ. δα ὶ 3. 998ὺ 20; 6886 διιΐθιη Ῥγορίθγθα 1ὴ 
ΡΥΪΠΟΙΡἢ5. Βα οπάδ ππππὶ οὐ Ἰπϑηδάθηι, ΠΟῚ 6Χχ βἃ 864 δχ 
ΔΠΠοσιμη, σοῦ Βγ ΠαρΟγθογαμι δὲ Ρ]αίοηὶβ ἄἴοϊε βοπέθηξία. 

Τπαϊν! ἀσδιι διιξ 6 ΠΏ ΒΩ Δ ΓΙ ΠΟΙΟῚ αὖ σΟΙηρτΟ 6 ηδία- 
γΆΠ], Δα εἷς γάρ ἐστι λόγος αὐτῶν "10. ΟαΠ)8. νου 15 
51 Ποθο ψοϊαϊ ἠϊοθγθ, ἀΠδη} ὑδηΐξιη 6586. Β.ΠΏΙ ΠΟΥ ΠῚ Θ᾽ ΘΠΟΓΙΠῚ 
ἀθ πῃ! η θη, ἰἃ4 αυϊάθιη. ΟἸπηΐ 18. σοιηηλη6. δϑὲ ἀ θη οηϊ- 

θ5, 4πᾶ6 βυιβίαῃέίδιη ἀθβουθδηΐ, οἵ. αὰὦ Β 8..998 12; 5 
Δαΐοπ 51] 0] 1 Ο 6 ἢ ἀΐσογα νοἱαϊ δουαπὶ «ΘΠ ΠΟ Ποῖ, ΠΟῸΠ 

νἹ ἀδέτπιν. Οὐ ρΡοειῖβ86 ἀτγίϊο]α5, εἷς γάρ ἐστιν ὁ λόγος αὐ- 

18." 
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τῶν. (Δυδγα Πιαιιὰ βοῖο 8 ργδοίογθηε δἱἐ δὰ ἰθοίϊο, φαδηι 
οχ οθ΄. 47 εἐ Αἰοχ. τεοορὶὶ Βγδηά., οὐ γάρ ἐστι λόγος αὐ- 
τῶν: ὩΘῺἢ δϑύ ΟἸηηΪη0 (6 Π] 10 βυππιπογαπι ΦΘηθυιη, 5ἰ4αΐ- 
ἄθηι ἀθἤΠηϊεῖο δ} νοὲ ϑθηι5. δὲ Αἰ [ογθηίίδι βρθοϊ σαι τὸ: 

αι}, αἴι851 τηδύθυ δι οὐ [ουμηδη), οἵ, 11 3. 1048 28. --- Ουοά 
ἀἸοῖε οθπιι8. ἰδέϊιβ ρδίθγε «παι αἰ [δ γθη δι οἵ. Τορ. ΤΥ 2. 
122) 15: τὸ γένος ἐπὶ πλέον δεῖ λέγεσϑαι τῆς διαφορᾶς. 

νεῖ Οἵο. 1) 17. 

ΟΑΡ. ΙΝ. 

Νοιηΐηβ φύσιες νΑΥΙμῚ τἰβὰμι ΡΘγβθααϊέιν. Ῥυίπια πη α]- 
ἄειη φύσις Δρρο!!δίι σου Πδίπγα απ} φημ θγδίϊο; πὰς ἰπ 
"ΠΟ π 51 ἀβατρδίαν σψοσοαθα]ιη, βογγαία ργΟρυΪα ἃς ΡΓϊμπᾶ- 
Δ Ι]ἃ ΨΊ ΠΟΙ! ΠΪ8. ΘΙ) 115 Ρ6Γ [ΘΓ] ΔΕ] ΟΠ 6 --- σὲς ἰΟΥΙηΔί, 

Ἰρϑ8ιη δοίϊοηθῃι τοῦ φῦναι 5᾽σὨ Ποῖ. ΕΔ Βαης αυϊάδτῃ Π0- 
ΤΉ} 15. σ ΘΓΡ 115 Ἰηἀ0] 6 Αὐὶβίοίθ 65 ̓παΐϊοαγα νἀ θέαν, απο βουὶ- 
ὈΠ οἷον εἴ τις ἐπεχτείνας λέγοι τὸ υ 17; οχϑρθοίθβ δηΐη) 

ΕΧ ΘΟΙΠΠΩΪ ΠΟΥ μὰς ΠΟΙΙΪ τη) Δ ῃδ] οοῖα (φρονήσω --- φρό- 

νησις, ποιήσω --- ποίησις), ασμα [αὐασαμι φύσω ρτοάιαοίδμηι 
Β]» δὲ νοοά! θιη, θη θμ} δἔϊαπὶ ἴῃ ποιηΐπθ σογθα}} φύσις Ρτο- 
ἀσοῖ; τὸ νϑγὰ ργοάαοίδιη ἔπιϊ5β6. ῬΥΙΟΓ . ΠΟΙΠΪ 5 φύσις γο- 

ΘΆ]ομα δὶ Πᾶο νἱ πβιγρδΐαν, Αὐἰβεοίο! οῖὶβ νου 15. οἷον εἰ χτλ. 
ΘΙ 66 8115. σΟηΐθηθγο πῸη ἀπ ᾽ίαί ϑοΠ νυ 69]. --- Ἰ)οἰη46 
φύσις παΒΟΟΠ 8. ΔΙ Ιουΐτι5. τοὶ ρυϊποἰρίθμι βρη Ποδ  ᾿ρϑὶ τοὶ ἴη- 
βίίαμη ὁ17, οἴ. δά 26 .--- 35. --- ἐξ οὗ πρώτου εἴ. δά 5 8. 
998. 23. -- Τυπι φύσις 65 ργϊποῖριίαμι την θμάϊ, απο τὸ- 

θὰ8 πδίμγα! τι5. ̓ ρ5]8. ΡῸῚ 56. ἰηβίἐιη οδί, ΠΟ ῬῈΓ δοοίάθηβ 

15, --- ἴῃ [18 ποίοηιθιβ τος. φύσις ἀδβενυθ μ415. φαοῃΐ μη 

νόθα φύεσθαι Δ4ΒΙ θυ], ἰαν ἱρϑιη. πο ὸ φύεσϑαι αἰπά ἰ- 
ΘΒΪΠ οί ὀχρ !οαί ὁ 20 --- 20, 564. ράγιμ {Ππώ4 «οι δοοιγαίο; 

διηαπ6 δ ἀοἰπηϊοηάδηη ἤδη ΠοΟίΟΠ θη δὰ δάβοϊβοϊξ, 486 

οἵ ᾿ρβᾶδ ν. φύεσϑαι ἴῃ 56 οοῃεϊηοαηΐ, θα συμσπεφυχέναι 

ΟἹ προσπερυχέναι, ἀπᾶ6 ιομοο αἰ ΠΠογαηῦ ἃ βιμρ] 16. ἰὰ- 

ΘΟ η6. ΠΟ ροΐεβέ νυ δῦ] β8 {15 ἀΘβουΊρ 5586, «απ ἀ1ο1} ὁ 20 
ααδη δε ]8. ΘΟ ἢ Π18Πὶ Θχβίβίθγ πῃ]ξαίθη), ΠΟ. απ} δΕϊ5, --- 

Οαατίο ἀεοῖηάἊα Ιοοοὺ 20 --- 35 φύσις {Ππ4 5ἰρηϊΠοαί ἐξ οὗ 

πρώτου 1) ἔστιν ἢ γίγνεταί τι τῶν φύσει ὄντων, ἀρυϑμίστου 

ὄντος χαὶ ἀμεταβλήτου ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς αὑτοῦ. Ἐχ- 
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ἰγοα γουθα ααἱά ΞΘ  ΠοοηῈ ἀρράγοί σομίογοηε ῬΉν8. ΠΠ 1. 
1934 9: δοχεῖ δ᾽ ἡ φύσις καὶ ἡ οὐσία τῶν φύσει ὄντων ἐνίοις 

εἶναι τὸ πρῶτον ἐνυπάρχον ἐχάστῳ ἀρρύϑμιστον καϑ' 
ἑαυτό, οἷον χλίνης φύσις τὸ ξύλον κτλ. εἱ 193α 26: χαὶ τού- 

τῶν μὲν (ἰπὲ. τῶν στοιχείων, γῆς, πυρός χτλ.) ὁτιοῦν εἶναι 

ἀΐδιον (οὐ γὰρ εἶναι μεταβολὴν αὐτοῖς ἐξ αὑτῶν), 
τὰ δ᾽ ἄλλα γίγνεσϑαι χαὶ φϑείρεσϑαι ἀπειράκις. Ῥυτίπιὰ Ἰ91- 

ταν, αἰΐ, ΤΟΡΓαΠῚ Πδίμπγα ΠπππῈ δἰ θη θηΐα ΠΟῚ ΟΧ 81ιιὰἃ ροίβθηξια ἃ 

[δοπ!ξαΐθ Γουπιαπίμν νοὶ τππαπίασ. Ομ δαέθι ΓΘΓι ΠῚ Πᾶ- 

ταν τ, τῶν φύσει ὄντων, δ᾽ μμοπία φύσιν Δρρο!]ατὶ ἀϊοδέ, 

ΓῈ5 ΡῈΓ δγέοη οἰεοίαβ ἀνδριάντα, σχξύη οἴ. πιο ο οομπιρᾶ- 
ΓΕΘ ἢἶ5. ἴσο δά ποίοηθηι {ΠΠπδίγαη δ ΔΒ} 6ῦ, ᾿ρϑἃ ψ6ΓῸ 

μϊὰ5. ποίϊοηἶβ οχοπιρία Πηϊΐα ἀθιηιπι σοι ραταίίομα δἰϊονί 
ὑ82: τοῦτον γὰρ τὸν τρόπον χτῇ. Α' δὰ δαΐθιη ποίϊοῃβ 
φύσεως, 4αδιη βϑοιηο ἰοςο δέ! 17, μα θο ἀααγία ΠΟὴ ἰ(ὰ 

ν᾽ ἀθέαν ἀἰβεϊ πρΘη ἃ 6556, αὖ ΠΠ1Ὸ ρυϊπιδιη ΡΘΓ 86 οἵ ἃ ΤῈ Γ6- 

110 {551 8, ἢΪῸ ΡΓΟΧ 8 ΠῚ Τὶ πηδίθυϊαμ ρα θέαι" 519} }ΠΠ04586, 

486 δβύ ΑἸθχδπανὶ ᾿ηἰοτργοίδίϊο ᾿. 9516, 7. 3517, 29; αποά 58ὶ 
νοΪαἰββϑί Αὐιβίοίθ  6β, δαάτηοάσμη ΟὈΒοῖΓα. οϑβοῦ Ἰοσαίαβ, 516 8|- 
ἀδπὶ γοθὶβ ἐξ οὗ πρώτου ρατῖίοεν αἰγᾶιηᾳαθ οτάϊαν ἀεῇηι- 

τἰοπομ. δοίι5. νἱάἀθέμν ἀἸ βου πη θη ΘΟΘΠΟ5οὶ ΡΌ5586, 81 Ρ11- 

1885. {Γ68 515 1ΠΟΔ.ΙΟ 65 πέρι 56 ΘΟΙΠΡΆΓΑΥ ΘΓΠΠΠ8; “πᾶ6 Δα 

ΟἸΏΠ65. ρου ηθδηῦ δ Τ68. Πδίαγα!! Υἱ πδβοθηΐθβ, ψευβίμ}}}1- 

τη} Οϑί, ψογθ8 ἐξ οὗ πρώτου φύεται ἐνυπάρχοντος Π]υὺ4 
5Ι ΘὩ Π ΟΔΡῚ ὈΥΙποίρίιιη τηδέοτία!θ ἃ] οαΐα5. τοὶ, ααθα Ἰπηηδηθί 
4αϊάθη Το Π6Ὸ ἔδιμθη Θχθιέι πη οϑύ ἃ ΘΘΠΟΓΆΠΩΙ ππξδί! 006, 
γ οἰ αέϊ 5᾽ βοπιθη μἱδηίαα ἀϊοδίαν (φύσις 6556. Εἰαβάθμι ἰοῚ 
Ρἰαπίαθ φύσις Αἰέογο Παΐϊτ5 σοοδ}}} βἰσπϊΠοδέα ἀἸοἱ ρΡοίοϑί 
Β6ΙΠ6Π, 4αδτίο διαίθηι δἰοιπμοηΐα, δὰ ἴθγγὰ οδί, --- Ουδιη 

ααϊηΐο ἴθ ροϑυ 5 η Πραιοη θὰ ὑ8ῦ --αὖ, αὐ φύσις 510 
ΤΟΓατα Παίαγ  ἢΠπππ ΓΟττηἃ ἂς Βα δία πα, οἃ βδθρίββίπιθ συ. φύσις 

ἃ Αὐ᾿βέοίο! α τπιβατραίατη [6 ΟἽ Πλ118 Ῥγϑθοῖραθ ἴῃ ἢ γ15. πδίαγα- 
Πρθα5, τ αι ἡ τῶν βοαγχίων φύσις, ἡ τῶν ὀδόντων φύσις ἃ]. 

ἄς τοβρ. 11. 476α 25. 46 ρατέ. δη. ΠΠ1. 661. 54,36. θα 16. 
6. 6694 91, ΤΥ 2. 676) 22. λεπτιὶ φύσις ἃ]. 46 τοβρ. 15. 4784 
19. .4,3. 983) 27 (ὑν αἰ Οτρ. 1. ρ». 283). Ηοο δαυΐεομι ἰοοῸ 

Θδ} {ΠΠ πβέγαῦ δογατη ΡΠ] ΟΒΟΡΒΟΥαμ τιβῖι, αἰ φασι ΘΟΙΠΡΟϑί- 
(ἰ0Π6 γ6] τηϊβίϊοπο δ6 βϑογθίίοηθ τὸ5 Ὠδίαγα! 65 ΠΟΘ ΡῚ δο ρον ἤΠοὶ 

δίαίιογθηῦ, οϑτη ΤΠ] 5.10} 6} ἃ 5ΘΟΓΘΙΟΠΘΠ, φύσις ἀιχουιηί. (Ργοὸ 
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ν. ὥσπερ Ὁ38 ρτγδοίον. οὐδά, 44 οἔϊαπι ΑἸοχ. ρ. 3518, 9---12 
Βα) υἶββ6 νἱ θέαν ἢ ὥσπερ, 4ᾶ6 ᾿ἰδοίίο ποη τηΐηι8 ἃρία δϑϑοί 
4ᾳδ1 να]ο δία, ἀπππηπη 0 40 ἀν᾽ πατὶ ΡΟ βϑιί, αὶ ἀἸσαηΐαγ 8} ρσδο- 
[ον Ἐπηροάοοίοι σύνεσιν 6] δι" οπέοσιμ βέδέι!586, [0505 δαΐθιη 
Επηρ οοοΙ 605 νουβαβ, 100 ---Τ08 81.., 405. δοβάθῃι ργδϑίεγθα 
Ιαπιάδί ἀ6 σϑη. 1 1. 914) 7. ΠΠ| 6. 333) 14. 46 Χεη. 2. 975) 7, 

ΡΘΙ [αἰβᾶπη ἱπίογρυθίδι! θη. ἢπο τοΐογγο νἀ θέασ, Ἐμηρθάο- 
Οθη) δηΐπὶ μ0Ο αἀἴσογθ: ῬΘΠΘΥΘΕΙΟΠοΙη, ἰά δϑὲ δπίθηι σθηθγᾶ- 
{ΟΠ οη ΟΧ ΠΟῚ -Θηΐθ, ΟΠΊΠΪΠΟ ΠῸΠ 6886, 5864 πᾶς νυ]σῸ ἃρ- 
ΡΟ Ιθίαν Θ᾽ θηθγαίίο, δῶμ ΠΪΠ} 6556. δἰ ααδηη Θ᾽ οΙ ΘὨΓΟΤΊΙΠῚ 
᾿Ἰη0640 τϊβίϊομθιη ᾿η064ὁ0 ΞΘογ ΠΟ η 6 πη, οὐ οχ πηΐνοῦβα οἷπβ 40- 

οὔἴηδο 1406 σΟΠβοηΐϑηῃθιμ δϑὲ δὲ σοΟιμργο  δίμν οχ 1185 ψ δυβὶ- 

θ8, αὶ οοπίϊηπο 1105 νἱ ἀθηΐι 5ΘΟΌΪΙ 6586: 

νήπιοι" οὐ γάρ σφιν δολιχόφρονές εἰσν μέριμναι; 

οἱ δὴ γίγνεσθαι πάρος οὐκ ἐὸν ἐλπίζουσιν κτλ. 

ΟἿ. Ῥαηζοιθίοθίον Κα. ἃ. ΕἸΚ]. 4. Επηρ. Ρ. 14). [πῆς φύσει 
εἶναι ἀϊοσαπίαυν τὰ συναμφότερα ἐξ ὕλης τε χαὶ εἴδους, φύ- 

σις γ6γῸ δἰέθγιπη πἰτγι, δὲ τηδίογϊα, 510 6 ῬΓΠηἃ 5176 ῬΓΟΧΙΙΉ8, 

οὗ ἴογπια 1015α 6---1}]. Οἰιοπίδιη. δαΐθιη. [ΟΥΠΔ ΠῚ ἃ 51- 
βίδηψδηι ΤΟΥ ὨδίμΓ πὶ φύσις 5Ι ΘΠ οα΄, ἴπ46 Τάοπὶ πο- 

16} Θἔϊδηι 8Δ6] 8188 ὑγδη βίου αν. βα )5έδ η 185, απ. ΠΟ β88ηΐ 
ΓΘΓαμῚ δέχ ἢπ} 41] --- 13, --- Τ)ρηΐαιθ νδιῖὰβ φύσεως 81- 

ΘΠ Π οδΕΙΟ ἢ 65. ἰΐα σΟμΠΙρΡΙ οὔ αν, πὖ δ ππᾶπὴ ΘΑΠΊ4Π16. ὈΥΠΠΠΔΓΙ τη 
(ἡ πρώτη φύσις «13, εἴ. δα ὅ. 1015) 11) οὐ ργορτίδῃιν ποι 8 

ΒΘ. ΠΟΔΕΙΟ ΘΙ ΓΤ ἴθυτὶ τ 858 ἀἰοαί, πᾶ φαϊάθμι οϑέὲ ἡ οὐ- 
σία ἡ τῶν ἐχόντων ἀρχὴν κινήσεως ἐν αὑτοῖς ἧ αὐτά (εἴ. 
Ρἢν5. Π| 1. 192) 20: ὡς οὔσης τῆς φύσεως ἀρχῆς τινὸς καὶ 

αἰτίας τοῦ κινεῖσϑαι καὶ ἠρεμεῖν ἐν ᾧ ὑπάρχει πρώτως χαϑ' 
αὑτὸ χαὶ μὴ χατὰ συμβεβηκός); ἴῃχ46. οὐ τηδίθγᾶ ἐδ] δ} 
ΘΧΟΙΡΙΘΠ0 (8 }1 ΡΥΙΠΟΙρΙοΟ ἃρία, δὲ. ϑΌπογδῦῖο, 1. 6. νἱὰ ἂ 1Π0 
ΡΓΙΠΟΙΡΙΟ Θχοῦβᾶ, φύσις ΔρρΡ6)} δέν. ἘπῚΠπ4 ααϊάθι, δἱέ, ρσίη- 
οἰρίαιη. πον 6 ΠῚ τοὶ ἰηβιΐαμ, ἴῃ 410. ΘΟΓΠΪ φύσεως ΡΤ Π]ὰ- 

τὰ νἱβ Ὧ0 ποίϊο, νϑὶ ρμοίΐθηξία γοθιι5 ᾿ποϑύ, σα] ΡΟββαηδ Οχ 

86. ΙΡ586 τη], να] δοίιι, 4 ΓΤ σογᾶ τηπίδηΐαι οἵ Πᾶ- 

ΒΟΉ 1. 

1)6 δαάδθιῃ ηδίπγαθ ποίΐομο Αὐϊβίοίθ! 65 ἀϊβραίαί Ρἢ ν8. 11. 
Οὐδ6. 81 οἴ ἢ5. σοπέμπογὶβ, ρα. φαϊ δ μι ΤΘὶ νἱχ αἰ αι ἴπ- 
γΘΏΘΙΙ5. Εἰν ογβιαίθμη, βἰααϊ θη να 6 5Ι ΘΠ ΠΟΔΕΙ ΟΠ 65. ῬΑΓΙΟΓ 

οὐ Ῥτῖορθ ἰἰβάθῃν ἰηΐθγάμη ψου 8 οὐ Πἰο οὐ 1Π|Ὸὸ ὀχρ!!οαπίατ, 
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501 ἴῃ Οὐηὶ νἱὰ ἃς ταίίθμθ αἰβραίαηα! Ἰηᾶρὴα ΘΟΘ ΠΟβΟΙ (αν 
ἀϊνογβιίαβ. Ναιθάαο ἰῃ ΒΟ. ΝΙοίαρ γβιοουύιη οαρὶΐθ βα 15. 16- 

υἱΐοῦ πος 46 δρείββιηο. ΟΥάϊμ6. 50] }Π]οἰτ8. ναυὶαβ βίο ΠΠ οαίϊο- 
65. ΡΓΟΌΓ ἴῃ να]! αἰ σΘη ΑἸ τιϑὰὰ οἰ ογιιμίαν. σοηρ ον, οἵ 

51 ΠΟ ΓΙ 65. ΡΤΟΡΟΏΪ «ἰδ ἢΠ 065, ατὰ8 ἢ6. ΠΟΙ ΠΑ ̓ τπ 
αΐάθη ἀο ΠΗ Ομ Ππιδέδηι μα] θα ηΐ ΓΟΥΔ μη; ΠΔΠΊΠ 16 ἰρ81Πη, 

φαοά ἀεἤηϊέιι,, Ποιμθη φύσις δα 5'ΠρΌ 5. ΔΒ] ον ἀοἤηϊ- 

{[0π685. ΠΟηρΘ ψΟΙῸ Αἰ] ἴῃ ΡΠ β1οῖ8, [01 ΘηΪπ ἃ ΡΥ ΠΥ ἃ 
ΡΓΟ οἰβοῖδαν. παίασαθ ἀοἤΠηϊοηο, δοσαναία ἀδβογρία 192) 10, 
486. ψοῦρθὰ 5ιργα δἀβουρβίμηιβ, δίαιιθ ᾿η66 Το] πὰ8. τορι 
ΒΘ Πολύ Π68. ο βίηραϊα φαϊάοιῃ ἴῃ. ααΐθιι8 αἰγᾶαιια ἀἰβρι- 
ἰαύ]ο ΘΟὨΒΘη 51 σΟΙΠρΡΤαν ΘΓ 15, δ Πη6 τηθίδρ ἢ γβίοαμ αἀἰβραΐα- 

{ἰοη θὰ Οἱ ΓΕ δπι  αύανη, 1ΠΠ81 Ρ ἢ γβίοαμι (ΠΟ δηΐου 68} Ὸ- 

γαΐδπὶ σΟΘ Οβ068. ἨΪβ ΡΟΙΡΘΗΒ18Β. Υἱχ ρϑυβαδογθ 510} 48]15- 

ααδιη ΡοΟύοεζ, 51 Ρἢ γβίσαιη. δι  Γ Ο μΘ πη 18} 5010 515856{, 
Βα θυ 586. Αὐβέοίθ θη. ον 46. δαάθαι ποίϊομο {ΠΠ1Ὸ Βα. ΠΠΓῸΓ 

Ρογίγδοίαία ἢϊο ᾿ουα βοΐ οὐ ρᾶγιμι 500 {ΠΠ| 6 αἸ556Γο- 
τοί; οἵ. ρ. 20. Υ 

ΓΙΑΤ ΟΝ, 

Νοοοββϑιίδειβ, τοῦ ἀναγκαίου, 4αδίποι ΡΟ 55]. 1} 

ἀἰβέϊη ρα! 5] οὩἸ Ποδίοπ 65 «20 --- 26, 20 --- 99, 39 ---αὐθ, 6 ---9, 

οὐ βδἰοαί Ρ6Γ τπηϊγθγβαη ἰδῆς ἀἰβραξδί! θη ἴῃ ΘΧρΡ]ΙΟΔΠ60 οἵ 
αἰἰδύηο 6 η 40. 5] ΠΘῸ ΠΟΥ ΠΟΙ ΠΙΠΠῚ 811 σουβδίασ, ὩῸΠ ἃ) Θὰ 
ΟΥ̓ αν 51:0 ΠΠἸοδίίοη6, πᾶ 6 ππΠΐν ΟΥ58 15 τπᾶχίθηο ΓΘ] 488. ἃ 86 
Βα ού βιβρθηβᾶβ, 564 (6 να]ρ αν! πϑὰι ργδοθοῖραθ [Γοαποηΐα- 
(ατ. (απη ἰοτταν να]οσὸ ἀναγκαῖα ἀϊοαηίαγ, απο δὰ νίνϑη- 
ἄσπη γοααϊγαπέαν, νας! οἰθᾶτῖα δχογοϊαὶ σοι ρανδη 48, ΡΥ]- 
ἴα ἀγναγχαῖα δὰ αἰεὶ ᾿ποποὲ, βίπα ααΐθι8 γ6] νίνθγο ψο] 

ἤπ6ηλ αθη ἄδην ΡγΟρ βίαν ᾿ἄββθααὶ ΠῸ ΡΟββίμηβ α 20 ---26. 

66 οἰπβιηοαϊ ἀναγχαῖα ποὴ αἴτια τοῦ ζῆν, 564 συναίτια ὑ8 

ἀϊεῖέ, οὗ ἄνευ οὐχ ἐνδέχεται ζῆν ὡς συναιτίου «20; πἰνηΐτιιηι 

ΓΟΒΡΙΓαῦΟ οἰθι15. 51 }}1ἃὰ ΠΟ ϑιηΐ ἰρβ86. σαιιβαθ νἰνθμάῖ, τὸ 

αἴτιον αὐτὸ χαϑ'᾽ αὑτό, φιοα ἴῃ δηΐπια οομέϊηοίι;, 564 δά- 
βοϊβοιηίαγ οὐ ἴῃ βοοϊοίδίθ Δα Οζιαν δι πὶ δὰ 6. ΘΟΠ4]- 
Ἐ}0Π68, 5'π6. {πἰθι5. δά {Ππ|π τἰνθηαϊ {ΠἸπθιὴ ΠΟῚ ροϑϑῦ ροι- 

γΘΏΙΙ, οἵ. ἀο δηΐιῃ, {1 4. 41θα4 13 εὐ Ττιοπά. δά }ν. 1. ἀθ ρϑγί. 
Ὧη. 1. θ42α 7, --- Ἰκίς δυίομι ἢπῖ8, δὰ ἀαθηὶ γοααϊγαῃίαν 
ᾳαδράδμη πρθοθβϑβϑανῖο, αὶ πθάο ἃ πδίμνα ἤδήϊ6 ἃ ποϑίγᾶ δϑβί 
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νοϊαηΐαία ροβίΐαβ, 564 οχ αἰΐοπα ροηάοί νοϊιηίαίθ οἵ δχ ἱπι- 
ΡΘΥΙΟ Δἰἐθυῖ8, θὰ θχβιβε! τοῦ ἀναγκαίου ποίϊο υὖ 5ἰσῃ σοί 
τὸ βίαιον «26 ---33: οἵ, Αη. ροϑβί. ΠΠ| 11. 94) 357: ἡ δ᾽ ἀνάγχη 
διττή" ἡ μὲν γὰρ κατὰ φύσιν καὶ τὴν ὁρμήν, ἡ δὲ βίᾳ καὶ 
παρὰ τὴν ὁρμήν κτλ. -- ΤΡ Ἰοο0 δὰ ἀϊοῖς ἀρρ δ! τὶ ἀναγ- 
χαῖα, 486 ΠΟ ροβϑιίηΐ δἰ δου 86 βαθογο «33 ---ὐθ (οἷ. Δ 7. 

1072) 11: τὸ γὰρ ἀναγκαῖον τοσαυταχῶς, τὸ μὲν βίῳ ὅτι 
παρὰ τὴν ὁρμήν, τὸ δὲ οὗ οὐκ ἄνευ τὸ εὖ, τὸ δὲ μὴ ἐνδε- 
χόμενον ἄλλως ἀλλ᾽ ἁπλῶς. Ε΄ Ὦ. 1026) 28), «ιδια ᾳαϊάσηι 
81 ΠΟΙΟΠΘΙ ἀΠΟΒΊΟ40 ΓΘα ΡΠ ΠΙΓ ΒῈΡΘΓΙΟΥ 65. ἄτα ΒΡ] Ποὰ- 

{101 65, οὐ ἴδοι! ἀρραγοῦ οὖ ρϑιποὶβ Ασιβέοίθ 65 βαρ! οδέ, --- ΑὉ 
ἴα ῃοίίοηθ ἀἰβύϊηραϊ 4αδπ) 4αδτίο 060 αἰογέ ἀθιποηβίγδηαὶ 

προββϑιίδίθπι ὁθ --- 9 (οἵ. Καὶ 8. 1004 33), δὰ δηϊπὶ δϑί 50}10- 
Θἴβιη πδίμπγα, αἱ δὲ λόγος ἐν ᾧ τεϑέντων τινῶν ἕτερόν τι 
τῶν χειμένων ἐξ ἀνάγκης συμβαίνει τῷ ταῦτα εἶναι, Απ. 
ΡΓ. 1. 240 18. 

δεά δά ᾿ἰὰβ ποί!οηἶβ ἀἰβεϊ ποι η65. δἰ δοσθάϊε ἀἸ5ογῖ- 
116} 9 ---1; 486 ΘΠ] ΠΘΟΘββασα βαηΐ, θὰ ψ6] οχ 4115 1ΐὰ 

Ροπάθηΐξ, τὖ πΘαιθδπί 586 [16 ΠΏ ΟΓΘ, 4πο0α ἴῃ δὰ ἴθγθ οᾶ- 

Ἅ1ΠῸ ααδα ἀηέίθα βιηΐ ὄχροβίία πθοθβϑιαίϊβ Θθηθγα, νοὶ βααρίθ 

πδίαγα Θ8π] Πα οηΐ προορββιίαίθιη Δά πος ρῥυμπηδγίαπι τῶν 

ἀναγχαίων σϑηι5 τοίογοηάδα βυηΐ δὲ θᾶθ σορ 0 Π685, απ86 
0 Δἰαπ4θ ροηάεοηί 5θ ρῈὺ 856 ἴρβδο βπηΐ δοτίδθ, αὐ ἄμε- 

σοι ἀρχαί, οὐ 6Θὰ6 τ68, 486. δρϑίθυ πᾶ6. δὖ ἱπημηία "1165 ΘΙΠΠ ΘΙ 

Θχοϊαάαηΐ ἡδέμταθ ναυϊθίδίθην; οἷ. 46 ρατί, δῃη. 1 1. 639) 23: 

ὑπάρχει δὲ τὸ μὲν (1ηΐ. ἀναγκαῖον) ἁπλῶς τοῖς ἀϊδίοις, τὸ 

δ᾽ ἐξ ὑποϑέσεως χαὶ τοῖς ἐν γενέσει πᾶσιν χτλ., οἵ σοπίπη- 

οἴαβ ᾿πέβυ 856 ηοίίοῃμθβ ἀνάγκη οἱ ἀεί Ε 2. 1026) 28 5Ξ4ᾳ. Καὶ 8. 
1064 53 ---Ἰθόδα ὅ, 4.30. 1028« 15, 18, 20. 46 δεη. ἢ" 11. 
3317ὺ 85. 

1)68. ποίϊομθ Αὐἱβίοίθ θα πϑοοβϑιίαί 5. οἵ. ὟΥ αἰ δά Οτρ. 
δϑὺ ὅ8. Οἱ δαΐθιη ΟΥΓῸΓ ἴῃ 60 ΘΟΓΠδίασ, 4π04] προδββίίαβ 

ν6] ᾿ρ815. τϑρθὰβ {αἱ γ, ἢ6Ὸ σΟρ ἑ8 Π4Ὶ ΠΗΪθι5. ᾿Πο] αι Ἰέατ, 
γ6] βίπηρίοχ ααδθάδιη οὐ ἀρβοϊία 6556 πϑοθββιίαβ βιαίαν, 

αποηΐαιη δα ᾿ἱπαϊσαηάαμι Ατίβίοίθ!β ΡΒ] ΟΡ Ϊᾶπη, πο δὰ 

ΘΧΡΠΙΟΔΠ405. ΠῸ5. οἷτβ ΠΡτῸ5. ρου ποῦ, ἃ πος ἰσΘ60. Δ] 6πιιη 
Θϑέ ΘΧΡΟΒΟΓΘΟ. 

101ὅα 29 δὔηνος. ΕΓ. ΡΙαί. ΑΡο]. 20 εὐ 8.411}. δὰ ἢ. 1. 
ΤΙ͂άθυη νϑῦβιιβ ἰδ δία ἈΠῸωΐ. 1.11. 13704 10. Επῃ. Ἐππια. 1 7. 
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12284 81]. --- «80 Σοφοκλῆς. Μοιπον θοῦ οὐ ρϑΌ}}0 ἰπηιηι- 

ἰδίαι σϑύβαμι αἰΐεγέ; ᾿ρβὰ ϑοροο 15 σοῦθὰ ΕἸ. 256 Βᾶθο βαηύ: 

ἀλλ᾽ ἡ βία γὰρ ταῦτ᾽ ἀναγκάζει μὲ δρᾶν. --- 8 εἰ ἀπο- 
δέδειχται ἁπλῶς. Οιἰἱά 10 ἁπλῶς, Ἔχρ]οαίσι. ᾿Θοίτηιιβ 

Τορ. 111. 115 38: ὃ ἂν μηδενὸς προστιϑεμένου δοκῇ εἷ- 
γαν χαλὸν ἢ αἰσχρὸν ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, ἁπλῶς ῥη- 
ϑήσεται, εἴ. δά «4 ὅ. θ87α 21, ὙΥ αἰία Οτρ, 1. Ρ. 8354. --- 11 
τὸ πρῶτον καὶ κυρίως ἀναγκαῖον, 1. 6. ΡΥΪπατα π6- 
οοβϑιίαϊ5. ποίϊο. δΙρΏ οδΐ ΘΠ πρῶτος 68, 486 [ἃ 18Π| ἃ 

ῬΥΪΠΟΙΡΙΟ αὐτὰ ἡδίμπγα τοὶ οοηϊπηοία βαηΐ, αὖ Ρ581} 615. η0- 

τἰοποι σοῃδείπδηΐ, οἵ. ἡ πρώτη φύσις 4. 101ὅα 18, πρώτη 

οὐσία Ζ . 1032α 2, οἷ. 1. 1028. 30, πρώτη δύναμις Θ 1. 
104θα 10, πρώτως δυνατόν Θ 8. 1049) 13, πρώτως λεγόμενα 
ἕν ἴηι. 4 6. 1016ὺ 8. 10. 1018 4. 16. 1022α 38. 185. 1022α 

17. ἃ]. Ἐδ' βἰϑηιποδίίοπα πρῶτος 88606 σΟΠ ΠΡ ἔπ: οὕπῃ ν. 

κύριος, 46 οαἴιι5 νἱ οἵ. δά 4' 1. 9810 10, γε! αὐ ὁ χύριος ὅρος 

τῆς πρώτης δυνάμεως Δ 12. 1020) ὅ, κυριώτατος τρόπος τῆς 

ποιότητος --- πρώτη ποιότης 14. 1020) 14. ἃ]. εἴ, ΨΥ 

Οτρ. 1. ρ. 325. 

ΔΝ. 

6 απἰίδές Ατιβίοίθ 65 ἴα αἰβραία, αὐ ρυϊπιαμη οχρο- 
πδὲ αυἱὰ 510 ἕν χατὰ συμβεβηκός 1015) 16 ---86, ἀεἴπάς ᾳιού 
Ἰη0415 ἀϊοαίαν ἕν χαϑ' αὑτό 1015 86--- 1016 17, ὰπι αὐἱά 
δἰ τὸ ἑνὶ εἶναι 1016 17 ---31, ἀδηΐᾳφαθ. ναυίατπη ἀϑὰπὶ τοῦ 
ἕν χαϑ' αὑτό, ἀιοπι ἰῃ βθοσπάδ ρᾶγία οχρ]!οπογαί, ἃ]10 πι040 
τϑοθηβθϑδί. : 

Α. τ015ὺ 16---36. Ἣν κατὰ συμβεβηκός δα ἀϊοϊίατ οοη- 
ἰαποίίο, 486 ᾿ἱπέργ βαρ δίδηψίδμπι Ἰπέθγοθάϊς οἰπβαιθ δοοίάθη- 
{ϊὰ, 4φὰδα αυϊάθηι, αΌὶ 46. τορι ᾿πάἀ νἀ π|5 ἀο!έασ, φαδατιζαγίᾶ 
Ροίοβϑέ 6586. Εἰδθηΐϊπὶ ἀπὰπὶ ἀἸοϊαΓ δα δα ϑίδηα δἰαβααθ 
δοοίάθηβ (Κορίσχος χαὶ τὸ μουσικὸν ἕν «18, εἴ. ῬΗγ5. Υ 4. 
2270 33), διὸ ἀπο δοοϊἀθηξία ᾳπᾶθ οἰάθι β βίδπέϊιαθ ἰηβαηΐί 

(τὸ μουσιχὸν χαὶ τὸ δίκαιον «19, 5ἰφαΐίάδπι οἰάφμι βαθβίδη- 
ἔα 6, (ὐοτίβοο, ᾿Πδ ΓΘ π6), δαΐ βαθβίδπίϊα σοπ ποία σαπ 580 

δοοϊἀοπία οὐ βιιβϑίδηξία βἰμηρ  οἰτον ΡῈ 56 (ὁ μουσικὸς Κο- 
ροίσχος τῷ Κορίσχῳ ἕν «24, χιοηίδιῃ Ἰίογὰ ρᾶγ8, μουσιχόν, 

ΑἰΈΟΥΙ ποίίοηΐβ ραν, ϑατέρῳ τῶν ἐν τῷ λόγῳ, ἰατηααᾶιῃ 80- 

οἰάθηβ βαϊθβέαπίϊαθ ᾿Ἰημδογθί), δαΐ ἀδηΐαια βιιδίδηψία Ομ ση- 
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οἴἃ σα ἀΠ0 δοοϊἀοηΐα. δὲ βιιθβίαηψα δαάθη οοηϊ Ποία οἴπὴ 
ΔΙῸ δοοϊοηίς (ὁ μουσιχὸς Κορίσχος δικαίῳ Κορίσχῳ «260, 
«ἴὰ αὐτίπβαιιθ ΠΟύΙΟΠΪβ αἰίοτα ρᾶγβ δ᾽ ἄθη ργΕ αἰδοσὶ ᾿ηΠδ6- 
τοῦ). Νέδα ἃ[᾽ὰ γδίϊο δϑέ, εἰ τὸ ἕν χατὰ συμβεβηκός {τὶ- 
Ῥαϊίαν ΠΟΥ ΟὨ θτι5. πη ΘΓ ΠΡ 15:; ΠΔὨ} 51 ὈΠῸΠΠ 6586. ΑἰἸο 
ἄνϑρωπος εἰ τὸ μουσιχόν, 14 νε] ρτορίενοα ἢΐ, χαρά δ] ουὶ 
ΔΙ τοσιιμι ἰδ] πδη δοοίθηβ ἱπμδοιοῖ, τῷ ἀνϑρώπῳ τὸ μου- 
σιχόν, ν6] αποα πἰτασηαια 1 68 τοὶ οὐϊάδιη ἰηἀ ιν! ἄπδ, νο- 

[αἰ (ὐοτίβοο, δἰΐογαιη τὖὸ σθηπβ, ἄνϑρωπος, αἰξογαιῃ τὖ δοοί- 
ἄδπ5 (ἕξις ἢ πάϑος «84, «αϊθιι νοοαθ.}}18. 5] σηἢ Π οαύαγ δο- 

εἰάδθηβ, ααδίθηιιβ ν 6] ᾿ηῃδογού Πγμον βαβίδηξιαθ ν 6] δϑη] 
αἴξβιοῖι, οἵ, 4“. 20, 21) τὸ μουσιχόν. Οποά ἰρβιμη σϑπηὰβ σύμ- 
βῆναι ἀϊοϊίαν οἱ τοὶ, 4886. ΘἜΈΠΘΙΙ δϑῦ βαθιθοία, οἷ. αὰθ 46 
ἀϊνουβα ποίίομθ Βαϊ5 νυ] ΤΊΘΠ 6] ΘΠ] ΓΘ τι5 ἀἸββογαϊ 46 δη. 

Ρ. 188 54ᾳ. (ὑδίοιτπιη. πᾶ Ηἷο δά τὸ ἕν κατὰ συμβεβηχός 
Γαίου πηΐι, δ θη Θημππογαΐία ἰθοίμηι5 οἂρ. 7 εὐ 9, 001 δχ- 

ΡοΟμαμπίμν ΠΟίΟΠ65 τοῦ ὄντος οἱ ταὐτοῦ. --- υ2ῦ οἷον, εἴ. 
δά .4 4. 985) 6. 

Αἀ τοχίαμπι. σοηβαςπομήάπμι αποα δἰίποί 1015) 18: ταὺ- 
τὸν γὰρ εἰπεῖν Κορίσχος χαὶ τὸ μουσιχόν, καὶ Κορίσχος 
μουσιχός, ροβί μουσικόν 6 σΟΙμπδὨΐτ]Ο ΑἸ χδηατὶ Ρ. 921, 17 

δἀάοηάπηι οϑί ἕν, αποὰ δά βϑηΐθηξίδιη ΠΘΟΘβΒΔΤΟ ΤΘΑΕΪΤΙ- 
ἴα οἵ 6Χχ ΒιΡΘΓΙΟΥΙθτ15 γΘΓΡῚ5 νἱχ ροίοβί τορϑῖ. 866 1ά6ῃ} 
ἕν ἀοίηάο ἴδει 6 βαρρί θέαν. δά σϑυρθὰ ργοχημὰ χαὶ τὸ μουσι- 
χὸν χαὶ τὸ δίκαιον. Ἐχ δοάθιῃ σοΙμιπθηΐασο ΑἸ Θχαηάγὶ ἀδἰπ 6 
δηίς δίκαιος δάάϊάϊ χαί. Ηος δηΐϊπὶ αἰεὶϊξ Ατὶβέοίθ 5: π1}}} 

αΠοτύ, ταὐσαπὶ ἤἰοαβ (ὐοτιβοῦμπι δὲ θυ ΟΠ πὶ ἰάθη 6886, ἃ 

(ὐοΥβοι οββο δου ἠϊίαμ), οὐ αἰσ οὐ ΠΟ Θὴ δὲ 15 ἘΠ{Π18}} 

ΠΠῸΠ 6886 αἴχουῖβ, δὴ (ὑογίβοιμη αἰχϑῦὶβ οὐ απ 6586. οἵ 

ΘαΠά6π ᾿πβέσιη. Νμηΐτιπ) τὸ ἕν χατὰ συμβεβηκός 18} ἃ ὰἀ 
ΒΙΘΠΠΙοδί, Ὠἶδὶ δΟοΙἀθη8 ΡΥΔΘαοασῚ 46. βαθἸθοίο. 

1. 1015} 36---1016ὺ 17 ἕν χαϑ'᾽ αὑτό. 
αν) 101) 86 --- 101θ0Ἁ 17 ἕν καϑ' αὑτό ρτίπηαμι ἀϊοίξαν ἴα 

ἀπ04 οβὲ οοπ ἐπα τη, συγεχές. ΟΟπεϊπιαπη μος ἰθ60 δ ρὰ- 

ΓΟ 11. 10ῦ2α 20 1ᾳ 6556. ἀϊοϊί, οαϊπ 5 τηοΐπ5. ΡῈΓ 86 80 Π6- 

ΘΟΒΒΆΤΙΟ ΠΠϊ15 516, ἢ. 6. 4ιοα 1 σΟΔ] αἰ, αὖ ΠΟ ρΡοϑβϑβὶξ ἃ]- 

[ογὰ ρᾶγβ τ'πουϑυΐ οὖ δοάοιη ἐθιηροῦο αἰΐονα ρᾶγ5 θχίθηβα (μό- 
ριον ἔχον μέγεϑος α1θ0, πὸ εορίοίαν ἀδ ἰϊηθὰ τϑεΐὰ αἰγοὰ 

πῆ Ραποία! ΟΟΠΒΙβίθη5 ἴῃ ΟΥ̓ οι ἰδία.) «αΐοβοθνο. [{ἃ 
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4086 Ρ6Γ 86 ϑπηΐ οοπίϊητια αἰδεϊηουπαέιιν ἃ} 1158, ἀπο (ἃ- 
οἴοηθ ααϊάθιη ᾿ηΐον 856. ΘΟἢ δου θη 60 ἰδΠ161}} τπῆϊπη οἰ Ποἰτιηξ. 

- Νοείοηθηι οοὨΠμ] 56} 1{{π8 χροὶ ΡΏγ 8. Ν᾽ 8, ποίίομο 
μοΐι8, 488. 0) ΠΘΟΘΒΒΆΡΙΟ οορ δία ἢ ΠΟίΟπ 6. σΟΠίϊηι]- 
(δ 15, Ὡ0 δάβοϊία, 5664. ρον ἀδέθιι! δέ! Ομ θη ἃ ΠΟΙ ΟΠ 5 τοῦ 
ἅπτεσϑαι, ἐφεξῆς, ἔχεσϑαι φῥτορταβϑιιβ δά ἴρϑβιίιπι συνεχές. 

Ἐπαβάθη ΠΡ }1 ργοχίμιο οἀρὶία 4 5ιθ 6185. ἀ6ἤη1 4αὶ πιοὸ- 
(115 51 ὕηι15, ΠΙΠΪΠῚ 15, ἴθ 410 πηῖμ 810 οὐ ὅ οἱ ἐν ᾧ οἱ 

ὅτε χινεῖται: ος Ιοοο, δὶ πηϊξαΐθηι χτηούιι5 ΠΟῚ ΙρΡ881) δχ- 

ΡΙΙοαί, 56 δά ἀδπηϊοπήδηι σοπῃίηυ] αίθμι 84 1]γ6ΐ, π΄ ἀ6ἤη!- 

(10Π 6 τηΪητ15 δοσαγαία δοαα!θβο]δ. --- Π]ηΘᾶπη 51 ΡΓῸ ΘΧΘΙρΡΙῸ 

σΟΠ τ 8015 ΒΕΠΠΡΒΘΥ8, ΙΠΔ 018. ΡΤΟΡΙΘ οὖ ρυηᾶτ6 τϑοία 11- 

πὰ 481 1ηΠ6χὰ, χεχαμμένη, Ομ ηϊιὰ 6586. σομΒΘ αν. [,1- 

πο χεχαμμέγνη 4.815. 6556 σθῃβθη ἃ 5, σοσΠοβοϊἑαν 6χ 0 γῸ 

46 ἴπο. δη. 9. 708ὺ 22: ἔστι γὰρ κάμψις μὲν ἡ ἐξ εὐϑέος 
ἢ εἰς περιφερὲς 1) εἰς γωνίαν μεταβολή. πᾶς οἱ οὐτνᾶ οἱ 
ἴη ΔηραΪη ᾿ηΪγδοία ᾿πθὰ ροίοϑέ αἰεὶ χεχαμμένη, πο ο δαΐθιῃ 
ἸΙοοο Ατὶβίοίθ οι αἰχῖββθ ΠΠπθ 81 ἴῃ ΔηΘαΪαΠ [ηΓτἃ οἴδηι, 1η06]- 

ΠΙΡῚαΓ οὐ δχ Θχθηρ]0 οαπὶ 1Π|Δ οσοιηραταίο σχέλος χαὶ βρα- 
χίων, εὖ οχ 60 φορά δά χεχαμμένην 418 Θχρ]!οδηα! οαιιδα Δ 6 αἱ 
χαὶ ἔχουσαν γωνίαν, εἴ. κεκλάσϑαι Απ. ροϑβί. 1 10. 76 9. --- 
ΑἸὰ5. οΟμ αἰ α0 15. οτα 8 ἰπ 6 δχϑιϑί, φαθα 4ὰὰ6 Ππαΐμγα 
Β1ηΐ σΟΠΓ ἃ Π]8Δ 915. ΡΓΟΡΙῚΘ ΠΟΟ 5101 ρτγαρθαϊοαύαιη νἱ πα] οδηΐ, 

αι 486 τί νϑὶ] νἱ δὰ οομῃίηυϊξαίθιη δ} τοάδοία; οἵ. 
11. 1052« 19. 

ὃ) 101θα 17 --- 24, Ἰὐῃϊίαβ ΡΥ 86 115 {Π αἱθατ τ ι5, 4πὰ- 
ΤΌ ὑπᾶἃ Θδάθιηαι6 βροοῖθ, τῷ εἴδει, ΠΟ ὨΙΠΘΓΟ 6ϑ8ὲ τηδίο- 

τῖα 56}η51}1}18, χατὰ τὴν αἰσϑήσιν, βῖν6 τπδίθσυϊα γαὶ Ῥυοχἰ μηδ, 

νοἰαίϊ 865 βίαι  ΔΘΠΘΔΓΙΠ, 5106 ΤΟΠΊΟἰ ββηὰ ἃ ΤῸ οἵ 

ῬΥΪμα ἴῃ Θοποτδπάο, αὖ ἰθυΓα ΔΘΙ8. ΔΠΓῚ τ ]] ααόγαιη. Ηοο 

ΒΘ ΠΟΔΥῚ τηδύθυϊδθ αἰβουίμηθη, ἀασπμι ἀἰοἰε 419: τὸ δ᾽ ὑπο- 
κείμενον 1 τὸ πρῶτον ἢ τὸ τελευταῖον πρὸς τὸ τέλος, τιᾶ- 
εἰ οβίπμι οϑί, 564 τπιγο νοοδἝ!] 0. ργοχίμᾶ τοὶ ϑϑηογαίδα πηᾶ- 
ἰογῖα, πὐγὸ ΓΘΏΙΟ Ιββηδ οὐ διὰ ᾿ρ5115. ἢδίθπσα ΡΥΠηΔγἃ ἀ6Π0- 

(ούισ, ργυορίογοα ἀπθίπιη. δβύ, ααϊα δι σα δὲ νοῦ. πρῶτος 

ΠΟΙΟ, ῥΓΟιίϊ ἃ ῬΥΪΠΟΙΡ115. δὰ οἰοοίαμη. ργορτθαάϊπην. ν 6] ἃ} 
μος δά 11 τοάϊππιιβ, εἴ. 4. 101ὅα 7: πρώτη ὕλη, καὶ αὕτη 
διχῶς, ἢ ἡ πρὸς αὐτὸ πρώτη ἢ ἡ ὅλως πρώτη, οδάοιμηιια 

ΔΩ] α8. Ῥογ μοῦ οὐΐδιη δά νοο. τελευταῖος νοὶ] ἔσχατος. 
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[5η46 δὲ αὐ ρῥυϊπιαυῖα βυδρία πδίαγα πηδίογϊἃ ΤΠ 040 5: ΠΡ] 1Οἰ 8 Ὁ 
πρώτη ἀϊοαίυν Θ᾽ 7. 1049. 25, τιοάο οδάθμῃ τελευταία νοὶ 
ἐσχάτη «1 ἃ. 1069) 35. 107θα 20. Ηοο αυϊάοιη 46 400 δρὶ- 
τητι5 ἰοοοὺ πρώτην ὕλην ἀϊοὶ ργοχίμηδπι, πρώτην πρὸς αὐτό, 
ἴπ4ς σοφποβοϊαῦ. απο ΓΘ 551 Π|8 ΠῚ 80 ἰρ58ἃ 16 τη δίθυ 8 1 

ἀοϊπάθ, αὐ] δχϑηρῖο τοπὶ ΜΠ πδίταὶ «23 τὸ ἔσχατον ὑποχεί- 

μένον ἀϊεϊς, απάθ σοηβοηΐδημθαμη οβϑῦ, δηΐθα δὐϊδηη. θδ μ 61 

ψοοδθι!ο τελευταῖον 5] Ἡ]ΠΠοδΐαμη 6586, ῬΓΟΧΙ 8 Π| ἃ 6} γ 00. 

πρῶτον. (ΟἿ. 46 ποίϊοπα πρῶτος ΝΥ αἰΐζ δὰ Οτνρ. 71ὺ 10. 

104 6. 60 20. 
6) 101θα 24 --- 32. 516 001 τ λιι8. πηϊξα5. ὑγ] αἱ 6χ ππὶ- 

ἰαΐο τηδίθυϊδθ δα ἀϊνογβαβ [οσπὰβ οἰποΐδθ, 1ἴα δίϊδτη ὁχ πηϊξδξα 

ΘΘΠΘΙΪΒ. ΟΡΡΟΒΙ 8 ̓ἰπέθυ 56. αἰ [6 ΓΘ ΠΕΠ15. ΒΡ ΘΟ οἷβ ἀοἰθυμηϊ ηδέϊ. 
Ηδδο αηϊΐαβ οἱ 4αὰθ Ρτοχίμηο ἃπίθοθα! 60 τη8915 ροΟίοβί εοιη- 

ΡΑΡΑΥΙ, 4αϊὰ ΘΘΠΠ5 881] πηδύθυϊα 6556 ν] ἀδίαν αἰ ΓΘ ἢ {115 φαϊ- 
15 ἀοδίουπ δία, εἴ. 28. 1024 3---9. 18. 10ῦὅ8α 23. 4 24. 

1023) 2. Ζ7. 1038« 2- 4. 12. 1038. ὅ. Τίαὰ ΠοπιΟ δαὰ5 
ΘΔ 15. πιηϊζαίθ σΟΠ  ΠΘηΐαΣ, ααἰὰ Ἰάθ ΘΘΠ115, ΔΗΪΠΊΔΪ, ΟἸΏΠ 65 

οοΙρ] οὐ αν, 864 ἴῃ [ιῖ5. ἀἰβογηθη πο ἀἄδηη ἃηΙ πη αν ΘΓ 558 
5101 νἹἀδθέιν Αὐἱβέοίθ 68, 51 4φαδ8 5ηῦ δχίθ θη 6. ΘΘΠΘΙΙΠΙ 5ρΡ6- 
οἶθ5, ααἰθθ ΠῸΠ ΔΙΪ86 ᾿ζογ ἢ] ΒΡΘΟΙΟΒ. ΒΕ] οἰδηέαγ; σο]ατ 
{Δ Π ΘΟ] πὶ ΔΘΟΆΪΟΓΌΓαΙΩ οὐ 5ολ!] Θηπ, απᾶ6 βπηξ Θχίγθῃδ8 
ΠΡΌΤΑΓ ΒΡΘΟΙΘ65, ΠΟ ἀἸοπηίαν 6886 ἕν τρίγωνον 564 ὃν 
σχῆμα, ηπῖα ἐπ] ηθῖ}!, 564 ΠΟῚ ἰΐθιη Πραγαθ αἰ ΠΓΘ ΓΘ ΠΕ1Π15. 1η- 

[6 Γ 856. αἰβιησαπηίαν, (ΕΟ ἄδμ. οχοιηρ!ο μᾶηο τοπὶ {Ππιβέγδί 
Ασιβίοίοϊοβ Ρῆυβ. ΙΝ 14. 224« 4.) Οὐδυᾳαδπι {Ππ4 ἀϊοεῖο- 
Πἶβ5 ῬΟίϊι5 δϑύ ααδηη Γοὶ ἋἸΒΟΓ 6 ἢ, Π8}] ΔΟΘΈΪΙΟΓΕΣΙ οὗ 508- 

Ἰθησμη {ΓΙ ὨΘ ] π΄ ἕν 6556. σΘηβθηΐγ, απδίθητιιβ Βα ηΐ ἐγ ὴ- 

ϑαΐα, 564. ΠΟ ἕν τρίγωνον, Ὡ66 Ψψ61Ὸ ϑβιιηΐ ἕν σχῆμα, 564 

ΡῬτορίογ 1ά ἴρβιμη, σα βαμηῦ ἃιηθ00 {Ἰ]δηρια, οδάθιη βαηΐ 
ὃν εἶδος σχήματος. --- Ἐὰὰ νογθα, φαϊθαβ μᾶθο ῬΘου ατῖβ. τὰ- 

{10 ΒΡ ΘΙ τι ΠῚ ΘΧΕΓ ΘΠ ΓΙ 5 σὩΪ Ποδίατ, ὁτὲ δὲ τὸ ἄνω --- ἀνω- 
τέρω τούτων, πιδηϊϊεδίο ἀδορταναία βυηί. Νδι τὰ τελευταῖα 

τοῦ γένους εἴδη, νου {να ησ ας Δα. οΓαγιιμη. οὐ βοδϊο- 

Πϊη, ΠΟ Ροββαηΐ ἰρβὰ ἤϊοὶ τὰ ἀνωτέρω τούτων, “απ ΡῈΓ 
ΡΙοη. τούτων ᾿ἴρβᾶθ 5 ση Ποία ΒΡ Θοῖθ5 τἰτηὰ 6. Παχαθ η6- 

(6586. δβί οἵ ΑἸοχαμάνο ρ. 327, 7 τὸ ἀνωτέρω 5οιθδΐατ. 

Ῥγδϑίθιθἃ 8ὶ ΟἹ ἰβουῖβ ὅ δηία ταὐτόν, οἱ τὸ ἀνωτέρω ΡΥ 
ΔΡΡΟΒΙ ΟΠ θα Θχρ] !οαξϊναμι σΟὨΪ ΠΧ Ογῖβ οὐπ τὸ ἄνω γένος, 
ΟΠ ἶἃ 88 {15 ουπηΐ Ρ] Δ Πδ, 
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4) 1010« 82 ---ὐ 11. ῬότΓῸ πη ἃ 8 115 ἐν} αἱ ταν γοθι5, 4αὰ- 
τ Θαάδθιη οϑύ ποίϊο βιιθϑίδηςξ δ, [οοΐ δοοϊ θη 5, νϑ! αὶ 

τηᾶρ ηἰ πα ϊπ6 (τὸ ηὐξημένον χαὶ φϑῖνον), ἰπίεν 88. αἰ Π[ϑγαηΐ. 

Νοίϊο βιιθβίδης 15. φαοπίδμι “ΘΠ! 0 η6. σοηὐποίαγ, πὰ 61: 
υϊάθι, αὖ φαδο οὐ ἀπ ηϊο, ραγίθβ ἢ. 6. ποίαβ, 5664 ὶ ἀπδ- 

ΓΙ ΓΟΙῸ ἢ} Θδθιὴ δϑί ΠΟίϊΟ βι δέδηί 1} 15, ἤαθο ποίϊο βαθ ϑίδη- 

(ἰ8 15 οοιηρᾶγαΐα οἰαπὶ ΘΔ 61} ἃ] (6 Υ}115 Γοὶ ποίϊομα ἱπαϊν! ἀτπιἃ 6556 
νἱ ἀοἸίαν «92 --- 85. --- Παΐο 5ιρη!Ποδίομ πηϊα 5. δαϊ πρὶ 

οὐ αὐἱὰ ΡΓΟΡΙΪΘ ἃ0 ΡΟ ββι θαμὰ. πη ΑἸ οαίαι,, Πα Γαπὶ 51}}- 
βίδηζιἃ β Πρ Ὁ Γ15, οὐἶὰ8. οΟϑ ίαίο πα} ΟἸπμηΐηο ταίοπθ αἱ- 

ἰδ οηΘ γ6] ἀἰβυϊ μοὐ! Ομ Θμ Δαν δ., οὐ ααϊα αῃΐνεγβο ἀϊσαίετ 
ἈΠ ΡῈ’ 56. Ουϊααθ!α δηΐπι οδὲ ἱπάϊν  ἀαθτη, φαδίθηαβ. δϑέ 
ἱπαἰντἀτιαμη, δαΐθηιιβ αἰ οἰζαν ἀμαμι, 17) συνεχείᾳ, ἱπααΐέ, ἢ εἴδει 
ἢ λόγῳ, ταβρίεἴθῃβ δά φρϑηθγὰ τοῦ ἑνὸς χαϑ' αὑτό αἀπίε οχ- 
Ροβίία. Ομηῖβϑι. πηϊξαύθμι τηϑίθιϊαθ, ψ θυ 5 δαίθμι 7) εἴδει ἢ 
λόγῳ φϑομουῖβ οὐ ποίϊοηΐβ βιιγϑίδῃ 818 πἰἑαέθιη νἱ ἀθίιν ἀ]- 
ΒΠ ΠΡ ΘΓ. ΑἸΘχϑηογ απ, απ ἰηΐνὰ ἴῃ ἰαχίι ποη Πἃ- 
Βεγοὶ ἢ ὧν"ὁ λόγος μὴ εἷς 11, δάμη δἰΐδιη. δά πιἰδιε ἰπίθγργο- 
[Δ ΠΟ πο μ], τῷ ἐκ παραλλήλου ἀϊοία νἱἀογοηίιν εἴδει εἰ λόγῳ, 
Ρ. 927, 22 ---29, 486 ᾿πίθγρτγαίαίιο ᾿ἰη46 ροίδϑθ σοι ΠΊ ΘΠ ἀΔΓ], 
φιοά ἰηΐγα ἀϊοῖε 38: εἴδει δ᾽ ὧν ὁ λόγος εἷς. 884 οὐπι νἱ 
Ραγίϊουϊαθ ἀϊδιαημοίναθ 7) εἴδει 1) λόγῳ δὰ δχρ]οδίϊο πο νἱ- 
ἀδίιγ. ΘΟ ΠΟΙ] ΓῚ ΡΟ586. 

6) 1016 1]---17. Οπδο αἰηίο ΙοοῸ ρομϊία πη ϊῥαί 8 
ΒΘ: οί, ΟΠ τι} ἔπη ἀδιηιι ΡΙΌΡΙΪΘ. ἀππη (οἱ 5ἱ 50 

ΡΙθηθμπι οἱ ἴῃ 856 ρϑγίθοίιαμ, σΟηϊπηρ θη 4ἃ βἰδύϊπι δαί οι 

ΡΓΪμηἃ 5] σὩΠΠοδίϊοπα 1016α 1 ---17, φαδιηδάπιο πα δρέϊι5 Πα 6 ς 
ογαϊηδία ἰδρίμηιιβ 11. 10ὅ2α 22, --- 11 ἔτε 5ουῦῖρϑβὶ ρσοὸ νὰ ]- 
ϑαία ἰθοίϊοπε ἐπεί, οἵ. ΟΡ 8, ρ. 110, βεοαίιαβ ἀπύμ ΠΡ πὶ 

πᾶ [ἃ ᾿πᾶρηδα διοίου αι5 7᾽ οἱ οοπἰ δοίαγαιη. ΑΙ]Θχδηάεῖ; 
ηδη)] δι ρτοίαβίη ἃ ρδυίἊοι!α ἐπεί οὐβαιὴ πὶ Π16γὶ ρούμουϊ 
αὖ ΟἸ (ΘΓ οίιΓ ΔΡΟΔΟ518, ΠῸμ ροίαθβί ᾿η66}Π1|91. (ὐδίθυιιμη τηὰ- 
(10. 8460 1618 δϑέ οὖ οὰπὶ Ατίβίοίθ!οο ἀἸοθπαϊ τπ8ὰ οοηνο- 
πἰΐ, αὐ νἱχ δροδύ σομηηθηἬδίίοηθ. ϑομυνορΊοτ5 δᾶ ἢ. 1. φαδο 

ΟΡΡΟηΐς μαΐϊο οοῃϊοοίιγαθ, Δα 10. πὶ γϑγ βίη ἀϊβραίαία. 

(. 1010 17.---31 τὸ ἑνὶ εἶναι. 
Ηιπιουβααα 5ἰηριι 85. ΓΤ 65. ΘὨΠΠ]Θγανὶΐ, {αῖ 115. τιηϊξα5. {τ θα]- 

ἴα, ἰδιὴ ΨΘΙῸ 86 510 ἴρβὰ ποίϊΐο πηϊίαί8, τὸ ἑγψὶ εἶναι, 
ἀἰββουῖ. Οὐδ φυδοβίϊο φαδιηαιδᾶπι ἀΐνογβα οδί ἃ ΒῈρΟΥΪΟΓῸ 
αἰβρυίαίοηθ, ἰδηηθη ἴ8πὶ οὐ τποία δὲ βοϊαία οδί, δ] αιιδ6βὶ- 
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νἱῦ, αι 510 ΠΠπ4 ἀπάθ Ομμπῖπο ΓΟρτι5. ργδ θα! οαύιαπι ἢ] δ 15 
οχϑιβίαί, χαϑόλου γὰρ ὅσα μὴ ἔχει διαίρεσιν, ἣ μὴ ἔχει, 
ταύτῃ ἕν λέγεται 8. ἨΪ5. δηΐη ψου 8 τηδη! θϑίο 5 σὩ ΠΠἸοὰ- 

ἔπ τὸ ἑνὶ εἶναι 6556 τὸ ἀδιαιρέτῳ εἶναι. Ἰίδαιιο τὖ νὰ ἃ 
γδίϊοηθ ἀἰββογογθί, ἃ} πᾶσ ποίϊοπο ῥγοἤοῖβοὶ ἀθθεθαῦ; ᾿η46 
ἀδάμποιῖ ροίογαξ τὸ ἑνὶ δἴγναν ὑπθηβαγαΠ 59 Ποᾶγ6, πὰ ΡΥ]- 
ΜΠ 80 ῬΙΌΡΤΙΘ ᾿ηΔΟΉ 1 Π 65. τη θεϊπηι, ἀοἰηἀθ νοΓῸ Θ 8 ΠῚ 

ααϊάαυ!α σΟσῃΟΒοΘΠ0. 4188] τη 6.11 ν] ἀθιηαν. Αἴααο Πδο 4]- 
ἄθμ ταίίοηθ ρϑυβρίοιθ ἃ αἰβεϊηοίθ ποίϊομομι τοῦ ἑνὶ εἶναι 
οχροβιῖ 11. 1052) 15 --- 1053 8, 564 ποὺ ἸΙοοὸὺ φιοά ἀϊοῖξ 

τὸ ἑνὶ εἶναι ἀρχή τινί «ἐστιν ἀριϑμοῦ εἶναι (εἴ. τὸ ὃν τοῦ 
ἀριϑμοῦ ἀρχὴ καὶ μέτρον 1ὔ. 1021α 13, 11. 1052) 18, ΔΝ 1. 
1081) 33. ---- οὐχ ἔστι τὸ ἕν ἀριϑμός Ν᾽ 1. 1088κα 6), Ιά ποῃ 
οΟὨϊαηχὶῦ ἢ} ποίίοη6 τοῦ ἑνὶ εἶναι ηΐθα ὀχροβίία, πθο ἀθἰη46, 

στη τὸ ἕν ρυ πεῖρα) ΠΌΠΟΙ 6588. δἰ δὲ ΟΠΠΠΪΠΟ ΡΥ ΠΊΠΠΙ 

ΟἸΠΉἾ 1 ΘΘΠΘΙΙ, 486 ΠΟ, ΠΟΒΟΔΗΓα͵, δἰ μη θῃέιη, δρέπιη δὲ 

ἀΠΠπποϊ άπ. ᾿πβυϊπ|0 ΒΘ ἢ ΘΠ ΔΓ. μ ΟΥΑΙ Π6 μη. --τ ἴαπι αιιοα αἰ- 
εἷὲ πανταχοῦ δὲ τὸ ἕν ἢ τῷ ποσῷ ἢ τῷ εἴδει" ἀδιαίρετον, 
14 ΟΟΟΒΙΟΠΘηῚ ργδοὶγοῦ πὸ ὄχρομπαδΐ, ποῦ τη0 15 αἰν 11 τπδοη - 
ἐπ η65 ροϑβϑιηῦ οὐ πού ᾿η646 οὐ] ηζι1 ΓΘΙΡΏΗΙ τη  ΒΠ ιηδ 1οἃ- 

ΤΠ ΘΘΠΘΓᾶ. (ἸΘΠΠοχὰ ἤᾶθο 6556. ΟΠ ΒΠΡΟΙΙΟΥ 15. ΠΟ ΤῈ 

ποῦ, 566. ααϊα πὰ ρου ποαηΐξ, απ! δὰ Θχρ!!οαηάδιη πηϊία- 
{15 ποίϊο θη σΟηΐογαηΐ, ΠΟἢ ἀββθάμποι. --- 030 ἄϑετος, ϑὲ- 

τός, οἵ. Μ' 8. 1054) 27, 33. 8. 1077) 20. 
1). 1010 91 --- 10174 8. ἈΤτὰ αἀἰν! 661 Ταύο Π6 πιδτι8 9 .6- 

ΠΟΙᾺ ὉΠ {15 1 αἰδέϊη ρα, αὖ Ργοχ μη απδοαπα ᾿δέϊ8. δχέθη- 
ἀδηΐαν απ8πι| απὰ 6 δηΐθοθάπηΐ. ῬΡΟΡΓΙΘ. οἵ ῥ᾽ Θ ἢ Ιββῖη 0 5Θη88 

ηἃ ΟἰοϊξιΓ 6556. ΤῈ8 δᾶ, 4πᾶθ6 ΠΠΙΠΘΓΟ οϑὺ πᾶ, τὸ χατ᾽ 

ἀριϑιὸν ἕν ἢ. 6. τὸ χαϑ' ἕχαστον (εἴ. Β' 4. 999) 838: τὸ 
γὰρ ἀριϑμῷ ἕν ἢ τὸ χκαϑ' ἕκαστον λέγειν διαφέρει οὐϑέν. 
ναί Οτρ. 1. ρ. 2760). Τιαῦαβ ραίοί. θϑγιιπι ΤΟΙ τΠΠ1[88, 
86. οἰπβάθμι βαηΐ 5ρθοῖθβ δὲ ποίϊοηϊβ (τὸ εἴδει ἕν), δίψα 

15. οὐϊδιι [αὐϊπ8. ἀαδθ οἰ ἄθῃ ΘΈΠΟΡΙ βπηξ βαθ᾽θοία. (ΘΠ ΘΡ 5 
δαΐθιη τ ταΐθιη. {ἀπ|πὶ ᾿ἰβ νου] ἀθβογθιῦ γένει δ᾽ ὧν τὸ 
αὐτὸ σχῆμα τῆς κατηγορίας υ88, δὰ ΑἸοχαπάοι αυϊάθιη ἰΐα 

νἱἀδίαν Ἰη ογργοίαν Ρ. 9529, 12, ττὖ σαἰΘΡΌ Ια5. 1η{6}}101 ν 6} 1 

βιπσηιηδ 1{Πὰ ΟἸὨΏΪ ΓΘΙΙΠ ΘΘΠΘΙΩ, απᾶ6. Ατὶβίοίθ 5. ἄθοθιη 
Θησηγαν οὐ χατηγορίας ν6} σχήματα τῆς χατηγορίας (οἴ. δά 

7.1017α 23) Δρρδ!]ανιῦ; 566 πῃ ΐν ΟΥ58}} τη Δ 9Ὶ5 δὲ ρυ ΠΏ Γ]Ὸ 56 η58 
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δοοϊρίομ πη 6586 χατηγορίας νΟΟΔΠ θυ πη τοῦ δ᾽ ρ  Ποού: ΘὍΠΘΓΟ 

πὰ αϊοιιηύιι Θὰ, 4αϊθι5. 14θμι ἐγ απ ρτὰ οαἀἸοαύαιη, ΘΟ Ή56}- 
ἰαποῖῃ νι ἀδθιξιν σΟπἰου μίθι5 1 8. 1θῦδϑα 1, 8. 1θῦδϑα 13,14 

οὐ φιδθ δχροϑβαίΐμιιβ δὰ . 8. 1004) 29. --- Τιαὐ5. οἰϊδυη ατιδμ 
ΘΘΠΘΙΪΒ. πηϊΐᾶ5. ρδίεί ΔηδΙ ρα, τὖ τὰ 6 ἸΠΓΟΙ 6885. ΘΕ 8" ΤῸΒ 

ΡΟβϑὶύ ἱπέθγοθαογθ, απᾶ6 ὁχ αἰνογβὶβ Ραμ. οὐ ἀἰβι]ηοὐβ 5πι- 
γηδ. ΘΌΠΟΓΪθιι5. ροὐύία βἰηΐ, οἷ. Δ' 6. 1095) 18. Οαϊθι5. αυϊ- 

ἄθιη 46 πηϊξαίθιι5 απο ἀἸεϊς ἀεὶ δὲ τὰ ὕστερα τοῖς ἔμπρο- 
σϑὲεν ἀχολουϑεῖ ὑ8ῦ, ἸῺ δά πιμποῦὶ απ! θη οὐ βρϑοῖοὶ οἵ ρ6- 
ΠΟΥΪ5. ππϊξαΐθιη τϑοίθ σοίογίαῦ ἢ ρᾶσαμι δοοαγαία δαξθμηι [άθιὴ 

Δ4 δηδίοθίαθ πηϊζαέθηι οχίοπαϊξ, ἀπιοίιι8. [οΥΐαββϑο το Δ ΤΊΙΠῚ 

τιηϊξαίιπι 511 }}ΠΠ{π4||πΠ6, ποὺ βυΐποογα νἱἀθίαῦ δὰ ἢοο δχρ]!- 
οδηάαμπι Αἰοχδηάγὶ γαίϊο ρ. 329, 18 ---22. 

101742 φανερὸν δὲ ---α λέγοντας. Τὰ πολλά ασμῃ) 
ΟΡροϑβίία βἰηξ τῷ ἑνί, ἀρραγοί ἰοῦ τηοα]β δὰ 416], αποί τηο- 
415 τὸ ἕν πϑυγρδίασ, οχ ααΐθιι5. δἰᾳαοῦ. Θχθηρ}} οαιιβα ΑΥἹ- 

βίοίθὶθβ αἰϊογί, ---- αὖ ὕλην πρώτην, τελευταίαν, εἴ, δά 

1010α 20, γαῖ Οτρ. ἢ. ρῥ. 806. --- «ὁ λέγοντας νε} ἴη- 
νἱ 5. σΟαΠοἰθιι5. βου θη ἄπ 6556 ΡΓῸ νυ]ραία ἰδοίίοπμα λέγογ- 
ται ἀοιηοηβίγανι Ο}}5. ρ. 60θ. Αἀ οομπτιηδηάδηι διπ θη δίϊο- 
Π6η οἵ. ργδοίου ἰοο05 1ΠΠ1Ὸ Ἰαπἀδίοβ ἀπ. ροϑβί. Ε 4. 796 86, 98. 

2. ΤορῸ 2. 190) 26. ΥΙΙ 8. 1ὅ8α« 15. ῬΙιν8. ΠῚ 8. 202) 12. 
Επ. Νις. ἢ 6. 1107« 6. 

Ι͂η Πρτὸ 1 Μοίαρνβιοουιμι, ἃ] 46. ποίϊομθ πὑῃϊ(δ 15 οἵ 

46 ἃ11|8 δ οπὶ δὰ σοβδογθηῦ δοουγαία αἰβραίαί, σομημ]6- 
τηογαύ ααϊάοπι 4}0 ἰη!0 τὸ ἕν ὅτι μὲν λέγεται πολλαχῶς, ἐν 

τοῖς περὶ τοῦ ποσαχῶς εἴρηται πρότερον 1θῦ2α 15, ᾳιδο 

ψοῦθὰ ΠΟ Ὁ]10 ῃἶδὶ δά ἰοὺ οσαριΐ ρμοβϑαηῦ γοίουγι, 5684 θᾶ 
1ρ88, 486 μος 1 οδρὶίθ οοηρ βία βιιηΐ, τη] 16 τ οϑρί οί, [ἢ- 

[ΕΓ δᾶ5 68, 4υϊθι5. {γι θεϊίαν απϊα8, 1Π|Ὸ τὸ ὃν χατὰ τὴν 

ὕλην οὐ εξ, οὐ 4πὰ8 Θηαμηθγαῦ 60 ροιβθασίἑαν ογάϊηθ, 4] 
σα πδαίγα δεΐτ8 ΘΔρ (8 αἰἰβεϊ σιομϊ τϑίϊομθ σΟηβθηςδί. 
(ὐδέογιηι δά πῃϊνθιβη Ποὺ σἀραΐ οἷ. 4πᾶ6 δχροϑαίμηιβ. δὰ 
ΒΕ ΠΟΤ Θιη 1ΠΠ πὰ ΠὈΥῚ . ἀἸβραξαί!οηθι οὐ αἰ Οτρ.. 1) 0. 

ΟΡ ΣΥΙΕ 

ῬΒΙΠοβορἶαθ ἐποογθίϊοαθ ἀππμ {Ππ4 51{ ΡΟ ββί πηι ΡΓΟ- 
Ροβίίαμι, τὖ αι τα νοτὰ 516 οορῃοϑβοδί, ἠϊνοιβα ΡΒ] ΟΒΟΡ Ϊἃ- 
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τα Πδίματα οὐ ἸηΠ 4065 ἴῃ 60 τηᾶχίηθ σορποϑβοθίιν, 414 αα86- 
46 6556 σΟΙρτΟΡοῦ; απο «αϊάδμ ργαθάϊοδίαιῃ τοῦ εἶναι, 
51 ΡΒ] ΟΒΟρ ἴα ᾿π46 ἃ}0 Οἱ Εἰπ158. ΡΥΠΠΟΓ 115. ΡΟΒΟΑΜ, ἃ 
ΓΟ 15. ῬΥΪμηλι 56 Ώ5Ι 8. ΟΡ] 5. δὰ Δ {Ἰββίμηο5. οοο Δ Π6] τὸ- 
ΟΟ58115 1881] ΠΠ]ΟΤΓΤΘ σἱάθηαβΒ. Αίᾳαο Ατίβίοίθ! 85 αα] θη 
ΟῚ δηξ8 οὐ βιιθβίδηψαθ ΠΟ Πἃ πβαρρᾶΐ, π6 αν  β ββι ηἃ 

4αδθα 6. ΠβοοΓα ἢ6Ὸ ἈΠῚ τίη 6. οΟμβίαγο 510] 'ρ86 νυ] θὰ- 

ἐὰν, {Ππ4 ργοθα οβδύ αἰβεϊ ηο θη τιπ), ταὐγαμη ἀβαῃ ἀἸ θη ϊ νοὶ 
νΌΪ] Αγ πὶ νοὶ Δ]Ίοσιπ. ΡΠ] ΟΒΟρΡΒοτη βοαπδίαν, Ὧη αυϊά 510] 
Ρούιββίθααπλ ν᾽ ἀθαΐαν δχροπδί, φαδιηηιδμι ἴῃ δὰ Θοὐϊδυη ᾿ρ 5118 

βϑηΐθη α [Π6556. ΔΙ ἰρτ δίθμι φαδη ἤδη) ΠΟῸΠ ΡοΟΐαβύ πορϑτῖ. 

Ηος αᾳυϊάθῃῃ οαρίθ, ααδ6 δϑῦ ΠΏ ΟΥΒΙ ἢπαϊπα8. ΠΌΓΙ Τί], ἢἰ- 
ἈΠ οὐγᾶηβ αϊὰ ἰρ86 μου ββιιηπη 6556. οϑηβθαῦ, ὑηϊοθ αποΐ 

0418 τὸ ὄν ἀϑαγροϑίαν ἀἰββουϊέ. Οὐο5 δυΐοιη Θηαμηογδύ απᾶ- 
που δηἐ5 ᾿η04085 τὸ ὃν χατὰ συμβεβηχός 1017 ἢ --- 22, τὸ 
ὃν κατὰ τὰ σχήματα τῆς χατηγορίας «22---830, τὸ ὃν ὡς 
ἀληϑές α81 --- 8ῦ, τὸ ὃν δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ α 8 ---ὐθ, 605- 

ἄἀδὴ ΡΑΥΡΪΓΟΥ ΟΠΠ65. αἰβ(]Ποΐ08. ν  θηλι5. 4᾽ 2. 102θα 38 --οὐ2, 
γα πο5 ργδοίον τὸ ὃν κατὰ συμβεβηκός Θ΄ΊΘ. 1014 34 ---ὐ2, 
Ν 8. 1089α 26. 

α) 1017« 8 --- 22. Τὸ ὃν χατὰ συμβεβηκός διαμάθδῃ ἔεγα 
ἴῃ πιοάππι Ἔχροηϊξ, δία ἴῃ βαρ γΟγ οδρὶία τὸ ἕν χατὰ 

συμβεβηκός: 5᾽σῃϊΠοαί. δηΐ ΠΟ Ο οὐδ ἀμί ουβθ θδμι Τδίϊο- 

ΠΘΩ, 4186 ἰπίρι βαβίδηψαμπι δἰιβαιο δοοϊἀοηΐξία Ἰηξογοραϊί, 
564 ἴῃ 115. δπαποϊδθ οηθ5, αὶ τὸ ὃν χατὰ συμβεβηκός 
ΡΓδϑαϊοαίαγ, ᾿ηθϑὺ φαδθάδῃι αἰνογβιίαβ ; {Π θαϊέαν Θηΐπὶ δαΐ 80- 

οἰάδῃβ βιιρθβίδηψδθ οἱ, οαΐι5 οδῦ δοοίάθηβ, ὁ ἄνϑρωπος μου- 
σικός ἐστι, δῦ δοοίά θη δοοϊ ἀθηΐ, φαοὰ οἰ ἄθμ ᾿ημδογθέ 58}- 

βίδηξδε, τὸ μουσιχὸν λευχόν ἐστι, δυΐ ἀδπίααθ βιυθρβίδηξα 

50 δοοϊάδηί!, τὸ μουσικὸν ἄνϑρωπός ἐστι. ἘχίΓΘιηδηη 6 πθη- 
οἰ η4Ἱ τύποι 5 νου} 15 Ατσδίοίθ! 65 θυρ] θα «21: ὅτε αὐτὸ 
ἔστιν, ᾧ ὑπάρχει οὗ αὐτὸ χατηγορεῖται, Ἐ. 6. ὅτι αὐτὸ τὸ κα- 
τηγορούμενον, οἷον ὁ ἄνϑρωπος, ἔστιν, ᾧ κατὰ συμβεβηκὸς 

ὑπάρχει τὸ μουσικόν, οὗ αὐτό, ἤτοι ὁ ἄνϑρωπος, κατηγο- 
ρεῖται. (Ἐκ ]δοὸ απο ΙοΘοι πη ογργοίαίι βαπί ϑὅοθυν. δά ἢ. ]. 

γναϊ ΟΥρ. 44. 12.) αρυιη ἔστιν 5ογὶρβϑὶ παροξυτόνως 

4 εββθηίδθ βρη Ποαο ἰπ ἤΟῸ ΘημΠΟΙΔ ΟΠ ΘΘΠΘΙῸ 

ΠΟῚ μηΐητι5 ΓΘ] ΟΪ αν, ααδη ἴῃ ἀπ 118 Βα ρθυου 5. ὅτε τῷ 
αὐτῷ ὄντι --- ὑπάρχει, ὅτι ὄντι ἐχείνῳ ὑπάρχει. (Εδάθδῃι τὰ- 
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ἐπα ἀποίιβ 419 ἔστι» 50 Ρ51 Ρ1Ὸ ἐστιν.) Ομαπὶ δαΐοθιῃ ἴῃ 
ΒοΟ δηαποϊδέϊοηι πη ΘΌΠΘΓΟ ἰ4 αποα 58 πδίασα βα ] δοίατη 
οβί, ὁ ἄνϑρωπος, ρῬγαράϊοδι ἴῃ Ἰοσαη ἀοβοθηάαί, ΑἸθχαηάον 

ΠΟ ἱπορίθ μὰ5 ργοροβίξίομοβ παρὰ φύσιν προτάσεις ἂρρε!- 
Ιαύ Ρ. 531,19. Αὐϊβίοίθϊ οβ γνθγο ἴῃ δοάθῃ ργοροβι Ομ Ρ6- 
ΠΘΙΘ γ6] ΠΙΒ1] ΟἸΠΠΪΠΟ σοὶ ρ6} δεοίάθηβ δἰ φαϊὰ ργδϑάϊοατὶ 
οθηβού πη. ροβί. 1 4. 836 4: ὅταν μὲν. γὰρ τὸ λευχὸν εἶναι 
φῶ ξύλον, τότε λέγω ὅτι ᾧ συμβέβηκε λευχῷ εἶναι ξύλον 
ἐστίν, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τὸ ὑποχείμενον τῷ ξύλῳ τὸ λευχόν ἐστι. 
-- ἔστω ---, τὸ δ᾽ ἐχείνως ἤτοι μηδαμῶς κατηγορεῖν, ἢ κατ- 

ηγορεῖν μὲν μὴ ἁπλῶς, χατὰ συμβεβηκὸς δὲ χατηγορεῖν. 
εἴ. Αἡ. ρυ. 1 27. 483 84. --- (πὶ μΪ5. ἰηνευβὶβ οἱ παρὰ φύ- 
σιν προτάσεσι Αὐϊδίο 6165 σοπιραγδί, φαοα ἀϊοϊίαν τὸ μὴ λευ- 
κὸν εἶναι, ὅτι ᾧ συμβέβηκεν, ἐκεῖνο ἔστιν, «18. Οποά ᾳυο- 
1040. ροϑβϑβ1ξ σοιηρδγΑΡΪ τπηδ 918 ἃρραγοί, 81 τὸ μὴ λευχὸν ἔστιν 
ΡΙοηΐα5. ᾿ΐὰ αἀἰχονῖβ: τὸ μὴ λευχόν ἐστιν ὄν. Νιπίταμη απο 
Βα! Θοἔιιμ) δϑί οΟ]ΟΥΪ ΠῸΠ 4100, τὸ ὃν, ἰῇ δῃπποίδηο ἈΡ0 11 

ἴῃ Ιοσαπι ργδθαϊοδί!, ΡΥ 6 δίαψιιθ ἢ οπαποίϊδίομθ τὸ μου- 

σικὸν ἄνϑρωπός ἐστι ρταράϊοδε! Ἰοοιπὶ 14 οθεϊηοέ, αποὰ τὰ 

1ρ88 βαβθιθοίαπι οϑβί, ---- τὸ μὴ λευχόν, αποά ΒΘΚΚοσ8. 6 οοά. 
«Αὺ νϑοοριέ, οὐ ΑἸθχδηαγὶ δποίου!αΐθ σομἢΠγμδίπν. οὐ ρτᾶθοῖ- 

Ρ6 5 πάϊηα ἰοοὶ Δ 1. 1θ06θα 24. 

ὃ) 1017κ« 22 --- 380. Οὐοῃΐδπι ργαθάϊοαία ομμηΐα, φαϑθοιη- 

46 Δ]|16] τοὶ ἐγθαὶ ροββαηΐ, δα ἄδθοθμι 1Π| 5 πη]ἃ ΘΘΠΟΓα 
τοαϊοιπίαγ, 486 βϑθρίαβ Αὐϊβδίοίθ  οβ οὐ ἀἰβεϊηχιῦ δ. οπαϊηο- 

ταν, δίᾳφιο ᾳιοάν!β ργυδοαϊοδίπμη οαπὶ Βα θ᾽ οίο ν 6] οοηϊπη- 
ΒΊΓαΓ ΡῈΓ σουθαμ ἐστι ν 6] ροίοβί οοηϊπποὶ (ἄνθρωπος ὑγιαί- 
γωὼν ἐστίν Ἰάδιη βρη! Ποαί δίαπο ἄνϑρωπος ὑγιαίνει, 428), 
4851 ἰρβα οοραΐὰ δάβοϊβοαί ργδϑάϊσαίοταπι, (αἰ 8. Δα 10 6- 

αν, νη οὐ ἀἰβουπηΐηα, (οὐ άθιη τη 415 τὸ εἶναι δηπποῖαγὶ 41- 
οἷΐ, φαού 5ἰηΐ βιπηπηᾶ ργΔθαϊ δέου ϑθηθγα, οἷ. Αἢ. ργ. 1 97. 

Ιῃ 115 δη πα] γ η415 ἢ. 1. τὸ χεῖσϑαι οἱ τὸ ἔχειν οτηϊ 0, 4ὰ 6 

οδάθιη 4110] ΟἸηΐββα ν᾽ ἀθιηιβ, 1) 2. 1026α 36. Καὶ 12. 1068α 8. 

(ὐαίεθρουαβ δπίθιῃ απο ἀἰοῖς σχήματα τῆς χατηγορίας οἵ. 
ᾳυδα ἀα νοῦ. σχῆμα οχροβαϊ ΤΥθπά6]. Καί. ρΡ. 7 54: 

4) 1017α 81 ---85. Τοτγείδιη τοῦ εἶναι πού 6Π), 6Χχ ἃ 
τὸ εἶναι νουϊζαίθμι, τὸ μὴ εἶναι ἴαϊδιιη 5 οἱ Ποαΐ, ἃ] ουῖτι5. 6χ- 
Ροβίίαμη Ἰθρίμηβ 1) 4. Θ 10. εἴ. Καὶ 8. 1068« 21 ---26. Θυοά 

δαΐομι ἀϊοϊί: τὸ εἶναι σημαίνει χαὶ τὸ ἔστιν ὅτι ἀληϑές, τὸ 
Ατιϑῖοί. τπϑίαρῃ. εἄ. Βοπῖϊζ Υο]. Π|. 10 
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δὲ μὴ εἶναι ὅτι οὐχ ἀληϑὲς ἀλλὰ ψεῦδος, ὁμοίως ἐπὶ κατα- 

φάσεως καὶ ἀποφάσεως, ἀρρᾶγοῦ χατάφασιν εἰ ἀπόφασιν δά 
αἰτιππαιθ τοίουγὶ οὐ δά τὸ εἶναι οἱ δά τὸ μὴ εἶναι. Ιίδααο 
μἷβ νοοαθ} 15, χατάφασις, ἀπόφασις, ποθὴ ἢΠ πὰ 5 σηϊοδὲ ῥγο- 

ΡΟϑιτ οηιμὴ ἀἰβογπηθη, 4ποὰ δχ οοραΐὰα ἐστι γε] αἰπγηηδίϊνο 
γ6] προδέϊνο Δα] 1ἃ οχϑιϑει, 564. 14 απο οχ ρτγδοάϊοδίο- 
Γαμ Ὠδύμτα δἰ νιηδῦνα αὖ πδοαύνα οὐἱΐαγ. Δ Θ᾽ {1 θη πηοϊὰ- 

ἰἰο: ἔστι Σωχράτης οὐ λευχός ρῬτορίον ρταραϊοαίμαιη πϑρδίί- 
νη δά ἀποφάσεις τοίογοηα οὐδ, σοραϊα δυίθι δἰ γιπδ- 

{νὰ δδη] Πα οί νη, τ 1{{Π|0Π ΘΠΠΠΟΙ ΕΟ ΠΟΘΙ νΘΓΔΠῚ 6556 

αἰπνιιηοί, ΕἸαβιηοαϊ δηπποϊδίϊομθ5 Αὐβίοίο! 5 Ῥγορίου. ἴη- 
ἀοπηϊίαθ ργδ θά οαι! παίπγαι) ἀορίστους αἰχῖδδ6. ρου θοίαγ 
(Αἰπποη. δὰ ρφτγιη. 5610]. 121α 18), φιοά ποιμηθῃ ρϑγιιμη 
1η:6]] δοίαπι. δἀ ποβίγαμι δϑίαξοιῃ οέϊηι ( Τ Το παε6]. ΕἸ. 8. 5), 

ΤΠΘΟρ ἢν ϑέμβ νθιῸ ἐχ μεταϑέσεως. --- αῦ σύμμετρος 5εγ1- 
θοπμάσπμη 6586, πο ἀσύμμετρος, Οϑίοπαϊ! 0)}}5. ρ. 89. 

41) 1017κα 85 ---ὐΘῸ0. Οἰὐιατία 5ἰθη!Πποδίίο τοῦ ὄντος, πο 

νϑ] τὸ δυνάμει ὄν νε] τὸ ἐντελεχείῳ 5ἰοηϊΠοαΐ, ΒΌΡΘΓΙΟΓΘΒ 
ΟἸΠΠ68. ΘΟ Ρ] ον (τῶν εἰρημένων τούτων 2); αὐυἱάααϊα 

᾿ ΘΠ 6586. Πα ἀϊοϊαν, 14 ν 6] ρούεῃξια ΠΠΠπᾶ οϑὲ ναὶ δοία. 
Ησοο ἀἰἸβου θη, δ ΘρΊββ πη ἢ ΟἸ 115. δ βίο θιι5. ΔΒ} 1- 
{ππ, ἀρ ογα5. Θχροῃΐξ ἰρτὸ Θ, αὐἶπ8 ΠΡΥῚ δαραΐ Β6Ρ ΕΠ 1ΠῚ 

γοβρίοιῦ 9: ἐν ἄλλοις διοριστέον. --- ϑοηξοηία Αὐἰβέοί } 5 ηΪ- 
ἈΠ παροῦ Οὔ βου, 564. ἀθ 0515. ψϑυθ]β ρα5. ἀπὰ οΥζαν ἀπ01- 
(αίο. Ῥγμηιη ῥητόν δὲ ῥητῶς δΔη αυ5. ἴᾶπ [ἢ ἐοχέθμη 1τ- 
ΓΌΡ 5586. ἰθβ8. δϑῦ ΔΙοχδῃήον ρ. 332, 22, πόὴ βρϑπαίΐίμιπῃ πᾷ 

6556. ἴδο! !] 6. 5101 ρουβαδα θέ, 41 Ομμη 65. Δυϊβίοί ἢ β 6 ροίθη- 

(ἰὰ Ἰοσοβ. οοηίϊουϊε; βοα ααἰ ρούίαπου ἸΠΘΥΤῚ ἴῃ ἰοχέπην ΠΟῚ 
νίοο. Αὐἰοαϊα ἀφηάα ἀπόθιβ ἰοοἰβ δχοϊπἀ θαι σΘη5Ε], 

αυϊα μα} 1 101 ταί ΘΧρ οατῚ ροίθβί, ον ργδϑαϊοδίπ ἃΓ- 
(ἰουΐαι ἃ ἀδοίνουϊε, --α ΕΧΘμΡΙ α ΙΘΓΟΌΣ 48] ἴῃ τα τηὰ- 
(ονΐα, ἀπ] 1} χαρὰ ἴῃ ἐοίο Ἰηβ16 ἔγθααθηβ ἰὴ ᾿δο το, οἵ. δ ὅ. 
1002α 22. Θ 6. 1θ04δα 8. Ρἢγ58. 1 7. 19θα 7. 

ΘΆΑΒ. ἍΠΗ, 

6 οὐσίᾳ 500} ΠΠ ον δὲ δοσυναίθ Αὐιβέοίθ! 5 ἀϊβραίδε ρϑι 

ὈΠΙΨΘΙΒΟΒ ΠγῸ5 Ζ δὲ ΜΠ, ψαϊθαβ σΟΙ Πρ ΑΓ 8 ἈρΡΡΆΓΘθΙΪ, 488 
ἴῃ ἢδο 5] ΠΟΘΙ ΟΠ. ΘΠ. ΘΓΔΙΙΟΠ 6. γν 6] Ομηἶββα 5]ηΐ νϑ] ἀϊ- 

δ ηοία θη 0 ἀοὈοδηΐ αἰ ΒΕ ΠΡῸΪ. 
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α) 1017 10 ---.4. ΑΟ ρῥτίμιιμη αι! 6 πὶ βι 5ίδηξα 6. ηἃ- 

πὰ γαϊη ἴῃ 60 ΘοΥπὶ ἀϊοῖέ, αφαιοὰ οὐ χαϑ'᾽ ὑποχειμένου λέγεται, 
ἀλλὰ χατὰ τούτων τὰ ἄλλα, φίδπι δαπάθαι ἀπ ομ οι [6- 
ϑίμηιιβ Ζ 8. 1θ029α 8. 13. 1035 15; αἰδοοδγηϊίαν ᾿ΐὰ βαθδίδη- 
(ἴὰ ἃ δοοί ΘΠ 15. ν6] αἰ ΟΠ 1} 115, απᾶ6 ΠσοΘββᾶσίο Δ] τὶ 
Βα 5 αη 86 πῃ δογοηΐ, 1᾽ 4. 1007 31] 5ᾳᾳ. Β' ὅ. 1θ002α 8. 41] ὃ. 
983) 10. Πδθο δαυΐθηι βιιθ)βδίδηψαθ δίχα, 0 Ρ6Γ 58 ᾿ρβδπη 
δδύ πϑαῖθ δἰ πὰ αὐ! ταῖν. οαἱ ἰημδογοαί, ἀππιη Δρογί8- 
516. δ ομηηΐπηι οΟηβθηβι (οὐσίαι --- ὁμολογούμεναι μὲν αἱ 
φυσιχαί χτλ. Η 1. 1θ042α 7) σοΥπδίαν. ἰπ τ θιι8. Ὠδίμγα "15 

οἴ 565} 015, πὰ 5. ῬΎΓΙ ΠῚ ἐδ] 8} ΘΧθιηρα Θημμηθγαΐ 58- 
βίδηξδθ, ἴα ααϊάθιη τὖ οὐ ργπηὰ οἰθημηθηΐα οἱ 486 δχ 15 

ΘΟΙΏΡΟΒ.{15 οχβϑιδίαηξ Βα ϑίδηξαγαπι ἰΙΟο0 Βαθ οδί, οἴ, 46. σ0610 
ΠῚ 1. 295) 29: λέγω δ᾽ οὐσίας μὲν τά τε ἁπλᾷ σώματα, οἷον 
πῦρ χαὶ γῆν καὶ τὰ σύστοιχα τούτοις, καὶ ὅσα ἐκ τούτων, 
οἷον τόν τε σύνολον οὐρανὸν χαὶ τὰ μόρια αὐτοῦ, καὶ πά- 
λιν τά τε ζῷα χαὶ τὰ φυτὰ χαὶ τὰ μόρια τούτων. Ζ 2. 
1028) 8... 2. 8. 1070α ὅ. 27 2. 1077α 31. Οὐδ 6 Π|ργὶ8β 48 
60610 δἰξα!ππι5, θα ἀθιηοπβίγαηΐ, 4π86 μΐο ἀἰοῖς δαιμόνια, 12, 

ἙΠΟο]οϑέϊα ΘΟΥΡΟΓα 8ῖνα βίάθσα β9η] Ποαγ, οἵ. ΑἸοχ. ρ. 333, 
19; δδάθιη 8101 βδθρίιι5 ϑεῖα δρρει!αί, 1 8. 1074« 30. Δ 1. 

1026α 18. Ῥηγν5. Π 4. 190α 53. 46 σοοεῖο 1 8. 270) 4- 26. 
Μείθοτ. 1 8; εἴ. ΕΠ. ΝΟ. ὟΙ 7. 1141 1. 

Ὁ) 1017 14---16. Τ)οῖπαα βευρβίαηξια 14 ἀἰοϊίαγ, αιοά 
4ὰππὶ ἰη516 οὐ σοπεηθϑίιν ᾿ἢ Τ6 5681}, Οδιιβᾶπη ΘΟΠ ἢ 6ἔ 
αὖ 1Π4 (8118 50 4118}15 δϑὲ; οἵ, Π 2. 1043 2: ἡ οὐσία αἰτία 
τοῦ εἶναι ἕχαστον. 1043 11] ---18. Ζ 17. 10414 9 5644. 

6) 1017 17 ---21. Τίπη βαθδίαη 6 ΠΟΙ, ΠΙΠΊΪ ΓΕ ΘΧ 

βϑηξθηία Ρ]δἐοπϊοοναϊῃ οὐ ΡΥ ΒΑΘ ΌΓΘοτιηι, ὥς φασί τινὲς ὃ 19, 

686 5'νγ}6 ρᾶνίθβ βίνε ποίδε ουΡΟΥ 8 5] ὩΠ]ΠἸοδηΐαγ, 86. ΘΟΡῚ- 

απ] (εἴ. Π 2. 1077α 51 ---}14) 10 ϑιιηῦ ρυοσαβ, αὖ 1115 

ΒὈ] Δ .15. ΘΟΥΡῸΒ. ΘΟΡ ΥῚ ποακπθδί, νοῦ ρἰδπα [1Ππ68 6 ΠΙΠΠΘΙΊ, 

ααϊθιι5 ἀο ϊξι ΘΟΥΡ 5. 
4) 1017} 21---22. Ἰ)οηΐᾳαθ βιθρβίδηξα οαΐαβν185. ΓΤ ὶ 41- 

οἰξαν τὸ τί ἣν εἶναι, δαΐτι5. ποίϊο δβέ ὁρισμός τεῖ, εἴ. δὰ Ζ 4. 

10904 7. (ΜΒ ΔΟΓΟΓο μδης 5 δία 8 6. 519: ΠΟΔΙ ΟΠ ΘΙ ΟἸΠ 
ἀσαθιιβ ῬΤΟχμη85, ρυδθοῖριια οἴῃ θα, 4πἃ 5 5ἐα πέδη 6556 αἱ- 
οἷν ὃ ἂν ἢ αἴτιον κτλ., οἴ ΡῈ 86 δρογίιπι εβδὲ, δὲ 60 }οῃ- 

Πγιηδίαγ, απο Δηϊπιδτη, 4παπὶ 1ΠΠ|Ὸ οδιιβᾶπι αἰοἰἐ 6558. ΔηΠΠΔ} 
10." 
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αὐ α]6 816 486. δβέ, δαπάθπι 1101 τὸ τί ἦν εἶναι ἀρρε]!δί, 

Ζ 10. 1035) 15: ἡ τῶν ζῴων ψυχὴ -- ἡ κατὰ τὸν λόγον 
οὐσία καὶ τὸ εἶδος καὶ τὸ τί ὴἡν εἶναι τῷ τοιῷδε σώματι. 
ΑΠαποά (δϊποι ἀϊβοιποι ἴῃ δὸ νἱ ἀοίαν ἰμο886, αποα αἰίονα 
Βα δίδης8 6. ποίϊο τηΐϊοθ τίθει δή [Οὐ] 6] οδιιβδι 5651- 

ΜΠ ’ηλ Τ ται, Πᾶθο δαΐθπὶ απδτία δ ΟἸΠΠΪ ἢ ΤΟΙ ΠῚ ΠΟίϊΟ- 
Π6ΠῚ 5:05 Δ} 18] 6]; ΘΟ ΜΠ 51 ἴῃ ἢ0ο ΒΘ. ΠΟ ΟΠ ΠῚ Τ6- 

ὁ6η81, ψ ΕΘ ΆΓΘΙης τιϑ πη ΡΟΐ5. αλλ ΠΟΙ ΟΠΪ8. ταί! ΟΠ θαι 566 1- 

ἰι5, οὰ ἰδ ποίϊηη αἰ οσί, σα θ πο] 1π|5 δὰ Ἰάθιη τ θυ δ ηΐαν, 
1017 28 ---20. Ῥτγορίονοα ἀθηϊααθ σΟμρ] οχ8. 486. Δ}- 

(68 δπππιονανὶ (συμβαίνει δή, ἴθ 46 οσομβοααίίατν, οἵ, δά 

.4.8. 9589« 22) δά ἀπᾶ8 πΟί0 65 ΟἸΠ]65 βιι 5ύδης8 6 519} ΠΠ10ᾶ- 

(1065 τά ϊρτ, φαδτῖπη ρτίονυ, τὸ ὑποχείμενον ἔσχατον, ὃ μηκέτι 
κατ᾽ ἄλλου λέγεται, τιδληϊο5ίο οδάθπι οϑί, 4πᾶμπι δηΐθα ῬυηῸ 

Ιοοο ροϑιιογδί, ὅτι οὐ χαϑ' ὑποχειμένου λέγεται κτλ. ἘΠ ΄αυπη 
ὑποχεβίμενον ἔσχατον 5ῖνα πρῶτον γΕ6] Τ165 βἰπριἝαβ δὲ Ρ6ῈΓ 

86. δχβίβίθηΐεβ, αἰ θοι οηῖθιι5 5 1 Θοἰαβ β᾽σηϊ Ποοΐ, ν 6] τηδίθ Δ ηι 

οαϊ 5111) 6 [Οὐηδ 6 Θχροιίθ, οἵ. δὰ 4) 2. 982α 23, ρυίοσα {18 

ῃοίΐοπο πἷο τὸ ὑποχείμενον ὑιϑιῦρδυ! δχ ΘΧΘΡ] 15 βαρτὰ δά 

ΓΘ πὶ ΠΠ βίγαπμἄδη Δ} 1615. σοσῃμοϑεοιίαν. ΑἸίογα δπύθπι 51- 
βέδηςδθ ποίϊο, τὖ Ξἰρ ἢ Ποοῦ ἴονιπδθ 4 ΘΠ] ΠΟ Π μι, {γ65. Γο]1- 

485. σοΙμρ] Θοί ἔπ δα) βίδξα 6. 519} ΠΟ 065. (πατη απ} 61] 

αιοά ἀϊεῖ ὃ ἂν τόδε τι ὃν χαὶ χωριστὸν ἢ, νΟΟΔ]ι} 15. τόδε 
τι 5: ΠΟ ΪΔΥἢ ΤΟΥ ἴοτλιπα ἀθ ἃ ἀ6βου  {πν ( οἷ. ΥΥ αἷέ 

Οὐρ. 3) 10), χωριστόν δαΐθιι ποη ἋἸοὶ ἢ. 1. απο το, 5εά 
αποά ποίϊομα βοϊπηοίμπμι δύ, οορ ποβοῖϊίαν 60}}. Η 1. 10424 20: 

ἔστι δ᾽ οὐσία ---, ἄλλως δ᾽ ὁ χά; γος χαὶ ἡ μορφή, ὃ τόδε τι 

ὃν τῷ λόγῳ χωριστόν ἐστιν. εἴ. Ζ 8. 1θ029α 38. 14. 1039α 

90 5ᾳᾳ. ««Ψ 8. 1070α 19. Ῥῆγβ. Π| 1. 198 4. 

ΟΑΡ. ΙΧ. 

Ταύτό, ᾿ά 6, πού ᾿η0 415 ἀϊοαίαν δχροβιἑασιι5 ρου η46 
αίψφιιθ ἴῃ ΒΌΡΘΙΙΟΥ 5. ΘΑΡ᾿5. 40 δοοϊἀθηΐα! ! ΠΟΙΟΠΪ8. νἱ 
ογάϊαν, 1017) 24 --- 1018κα 4, φυδο μΙαπθ οομοίηϊξ σα δοοὶ- 
ἀδηΐα!! νἱ οββϑθηίδθ οὐ τπιηϊίαί!8, ο. θ, 7. (ὐαϊπι5. αυ! ἄθι {γ10}1- 
ΘΟ ΒΕ 10} ΘΧΡ] οι, πᾶθο δά 1 ὁ80: ἑκατέρῳ δὲ τοῦτο 
καὶ τούτῳ ἑχάτερον ἐχείνων Ἰηΐ. ταὐτόν ἐστιν, ἰ. 6. ποθ 50- 
᾿ὰπὶ γο] δοοίἀθῃίία ἰηίου 856. γ 6] δοοίάθηβ δ βιι )βίδηζ ἰάθη 
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6586 σοηβθηῃΐαν, 564 δέϊδηι αὐτί δ βιι θϑίαηίϊδο οἵ δοοι ἀθηίὶ 
Βϑουβίπι ροβὶ 5 τὸ συναμφότερον, 5αὈδίαπεϊα σΟηϊαΠοἴα οὐ 
δοοϊ4οπέο, ν αι! «ΣΦ ωχράτης μουσικός, ἰάδιπι 6556. ἀϊοϊίαν, δὲ 
Ταγβα8Β τῷ συναμςφοτέρῳ αυἰτιπιαιθ οὐ βιυθβίδηςα οὐ δοεί- 

ἄδπβ. Ηδε δαίθηι ργδθάϊοδίίομθβ ομμπ68, πάντα ταῦτα "88, 
4π86 Παῃξ χατὰ συμβεβηκός, ποη Βα πὲ νἱμη ὉΠΙν ΘΥβΆ 6], 
χαϑόλου οὐ λέγεται, Ῥτορίον ἰά ἴρβίπη απΐα πηΐνϑυβθ ἐγ αἱ 
Αἰϊοα! Τοὶ ΠΟῚ ΡοΟββιηΐ, ΗἾδῚ 4πᾶ6 ΡῈ 86 οἱ {θαπηΐαν (οἵ, 

Απ. ροβί. 1 4. 73) 26: καϑόλου δὲ λέγω ὃ ἂν χατὰ παντός 
τε ὑπάρχῃ καὶ καϑ᾽ αὑτὸ χαὶ ἧ αὐτό.), ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν χαϑ' 

ἕχαστα ἁπλῶς λέγεται αἹ, Ἰι. 6. 51 ἀοοΙἀοῃ 415 ΓΔ πε δ 5 ργᾶθ- 

ἀϊοδίίο δα μι οέμν ἴῃ ποίη 6. πηϊνυβαὶ!, τ ϑβίν!οἵο ᾳπδράδηι 

δἀὐάοπάα εβί, σοι ἀἄνϑρωπός τις χαὶ τὸ μουσιχὸν ταὐτόν 
ἐστι, 5'η δα οίαν ἴῃ τιηὰ αυδήδηι ΓΘ, ΒΡ] οἰΐου (ἁπλῶς, 

εἴ. δά ὅ. 1015ὺ 8) 5πη6 (411 ρτομιποϊδίαν Γ[πηϊξαέίοπα, «Σὼ- 

χράτης χαὶ τὸ μουσιχὸν ταὐτόν ἐστιν. 

Ιάθιη ΡῈῖὺ 86, 1018α ὅ --- 9, ψιαππι δαπάθιη Παρ θα ποίϊο- 
Π6ΠῚ δία ΠΠ1ΠΠῚ Ρ6Γ 86, ΑὙιβίοίθ 65. Ομ 5518 488 δηΐθῆ 6χ- 
Ῥοϑβις αἰἰδε ποι ΟΠ 8 βϑίϊβ Πα οῦ ργαθοὶριαβ οἰτι8 ΠΟΈΙΟ ἢ Ϊ5 
ΒΙ ΘΠ ΟΔΙΙΟΠ 08. ΠΙΘΙΠΟΤΆ556. Νδιιαθθ ἀδηξα5. ἀαοηίδηι δβί 

ΤΟΓΆΠΙ, σοὶ] 4πᾶ6 βαπΐ Ρ᾽ τ γ65 ΠΌΠΠΘΓΟ, γνο] 4086 σορὶἑαηπίμτ 
ἃ 5ἱ 5ηΐ ρίιγοβ, δββϑηξίαθ πηϊΐαβ, ΠΟ. θβϑϑηΐδα ΠΟΠΊΪΠ6 να] 

πηδίουϊα νο] ΠΟΙΪΟ 5 ρηΠΟΔΡΙ ροΐοβϑέ; δά ἢὰ8 ἡτπὰ8 βΙθὩΠοᾶ- 
Ἐ0Π65 Ἰη0 640 δΔιηρ  Ποδίαβ τη 0 δγέϊιιβ. γοϑίυοἴαϑ [8611 6 σοΐο- 
γτὰ6 τϑίθγθηΐαν. 

1)6 ποίϊομε τοῦ ταὐτοῦ Ἰἰξοιηηιθ 46 115 485 ἀδἰη46 ροῖ- 
βίγηρὶε τοῦ ἑτέρου, τοῦ διαφόρου, τοῦ ὁμοίου, τοῦ ἀντικει- 
μένου 50 ὈΕΠΠι5. αἰβραίαί 1 8, 4. ὙΜοΙαεῖ ἕτερον ᾿ος ἰοοο ἢΪ- 
ἈΠ μα ᾳααπὶ ἀντικειμένως λέγεσίϑϑαι τῷ ταὐτῷ ἀἰϊεϊξ, 1Π|ς 
γ6ΓῸ 4πομ0 40. 51{ Ορροβίίαιη, πιμη σοηίγδάϊοίοτία ἃῃ 8110 
αοάδμι ᾿π040. αἰβύϊηρι, ΔίδΙΟΥ δεϊδιη ἢ 69]! ϑηξϊα σΘγΠ ΕΣ 
ἴῃ ἀθβου θη δ ποίίοπα τοῦ διαφόρου 1018. 12 --- 15. Νδιη 
Ρυϊαπιη {Πιι4 ἀαϊάθπι τϑείς ἀοοεέ, ἴῃ τῷ διαφόρῳ δᾷ ποίϊο- 
Π6πὶ τοῦ ἑτέρου, 486 Εἴτι5 Θβ βϑηϊβ, πηϊζαΐθη) φαδηδπὶ 86- 
οράογθ, πθάο πθ οορίίο5 (μὴ μόνον 412, χαδβὶ ἀϊοαΐ μόνον 
μή, ΑἸοχ. ῥ. 8340, 4, εἴ. Ε1. 1025) 28.) πῃϊίαέοιη παμηοτὶ, 584 

γ6ὶ βρϑεῖϊθὶ νοὶ] ϑϑηθυὶβ γ6 1 δηδϊοσίαθ τιηϊδίθιθ, Ηδθο πο- 

{10 Π15. ἀδβουϊρέϊο ἴθ σοποίηϊέ οἰπὶ ἀἰβραίαίίομα ΠὈτὶ 1. 564 
[15 1ἴὰ δχροβιεϊβ ποθὴ οὐαύ ον δὐοογοί ὧν ἕτερον τὸ γένος 
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εἰ ὅσα ἔχει ἐν τῇ οὐσίῳ τὴν ἑτερότητα, 116 δηΐπι τοίογοη δᾶ 
οὐαηῦ δά πηϊίαίθιη δηδιοϑίδθ, ᾿ᾶθο δὰ απϊαίθιη Θ᾽ ΘΠΘΙ5; 

τπα]0 ἀδμῃΐχιιθ. τη δάἀάοηάα ογαηΐ τὰ ἐναντία, δὰ δῃϊπὶ 
βρθοΐθιη οἰποίαης τοῦ διαφόρου, αὖ ᾿ποι!]οηΐον. οχρ! θοαὶ 1 4, 
ΠΘ4π6. θὰ ααϊ ἄθη οΟΟΓἀϊδίδιη ΤΟΙ 15, 485. δἰία! δ, 5ρ6- 
οἰθθ5 τοῦ διαφόρου. 

Τὴ ἀοβουιθοπάα ποίίομο τοῦ ὁμοίου 1018α 1ῦ --- 19 (ἀ6 
{πὸ εἴ. Τορ. 17) «υδίπον ααϊάθη δηπιηογαῦ β σ ἢ] οδίϊο- 

168, 564 685 51 4015. ρᾶ8}10 ΔἸ ο Θζ 5. Θχοαββουῖ, σουθοῦ αἵ 
φυ!ἀφαδηι σογίϊ ἀἰΒΟΓ ΠΏ 115. 51} Ἰηνοπίασαβ. Νδιη απο 8} [η]- 
0 512 }}1Π δὰ ἀἴοῖς ΠΟΙ ΠΤ απᾶθ ἰδού! ἢ" 65. ΟΠ 65. ΘΟιημηῖ- 

Π65 Βα θδηΐ, [6 πὶ σΟὨ Ποίμτ ἐογΕϊὰ 5᾽ 9.1 ΠΟ ΈΊΟΠ 6, 51 121}1ἃ 6588 

δὰ 4ποότγαμ οδάθιη 510 4 }Π{885, δαὶ άθι δα 4αδἢ  αΐθιη δἰίδιη 
γοίογειηέαν παϑητικαὶ ποιότητες χαὶ πάϑη, (αι. 8. 9α 28. Εἰ 

4ποα οδχίγθιηο ἰοοο ἀἰεῖϊ: χαὶ χαϑ᾽ ὅσα ἀλλοιοῦσϑαι ἐνδέχε- 
ται τῶν ἐναντίων --- τούτῳ νυἱχ αἰδέϊησ 85. ἃ ΡΥ Πη8. ἀπ 8 
5 ΘΠ οδΕΙΟΠΙθιι5, 81 ΔΒ] δου 5. ἀο ΠΟ ἤθη τοῦ πάϑους 21. 

1022) 15: πάϑος λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ποιότης χαϑ' ἣν 
ἀλλοιοῦσϑαι ἐνδέχεται. ΑἸ οἰπδιηο αὶ ἀοἤΠηϊθηα! ν 15. ποτὰ 
᾿δδὲ αἰβραίαίιο τὶ 1 9. 

ΟΑΡ, ὑκχ. 

ΟΡρροϑβιίξιο ἢ 5 ρΡοβίααδι 4αδίπου 1ΠΠ{8 ΠΟ Ιββϑί δ ΘΘΠΘΓᾶ 
δῃυπηθγανὶ, σοπ γα! ΟΠ οι, σοηΐγαγ  οἰδέθ, ΓΑΕ ΟΏ 6 1, ΡὈΥ]- 

νδύϊοποι οὐ ΒΑ ταπι, ΄αϊηίο Ιοοο δάάϊέ: χαὶ ἐξ ὧν χαὶ εἰς 

ἃ ἔσχατα [, οἷον αἱ γενέσεις καὶ αἱ φϑοραί. ἴῃ δῖ5 νοοᾶ- 

Βαϊαιη οἷον ἃ ἰδχία βθοϊπἀθηάιϊμ σοηβαϊ, 410 ΒΡΌΓΙ ΙΝ 6588 
ΕΧ Ιρ88 βϑηΐθηξιδο γδίϊοηθ ἃρραγϑί; ἤθῆιθ. ΘΠ] 1 ΘΘηΘΓἃ- 

ΠΟη θη. γ 6] ΘΟΥΓΕΡΈΟΏ ΘΗ, ΠΘα6. 6Χ ΘΘΠΘΓΔΙΟΠ6. γ6] σουτα- 

Ρέϊοπθ αὐϊάφαδιη πηαξαΐιν, πὸ ἱ Θχύγθμι βἰηῦ ἢΠ65. 80 ἔθι- 

ΤῊ} ΠΝ ΔΕΙΟΠἾ5, 564 ορηθγαίίο οὐ σουαρίο ἰρϑᾶμιη ΡΟΐ 8 

Ἰηπΐδ ἢ αἱ ν ἴδηι 519 Ὡ]Πσαπέ. Ασοοαϊς ΑἸ Θχ ΠῚ ποίου ίαβ, οαΐτι5 

ἴῃ: σοιπηηθηΐαυῖο Πιιβααδιη {{Π|{π|8 σ οδθ}} οἷον νδβεϊθίαπι ΓΘ- 
Ροτίαβ, οἷ. ρ. 841, 26: χαὶ τὰ ἐξ ὧν αἱ γενέσεις καὶ φϑο- 

ραί εἵ Ρ. 341, 30: λέγοι δ᾽ ἂν μᾶλλον τὰ ἐξ ὧν αἱ γενέσεις 
χαὶ αἱ φϑοραὶ κτλ. (ἰυΐιι5. δαοίου δεῖ Ορροπὶ ααοάδιημιοο 
Ῥοβδιέ Αβοίορίυ8, αὶ φαοα βου (οά. Μίοη. ἴ. 224 ἃ: χαὶ 
ἐξ ὧν χαὶ εἰς ἃ ἔσχατα τουτέστιν αἱ γενέσεις χαὶ αἱ φϑο- 
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ραί, νἱἀοίαν ἴῃ ἰοχία Βα ΐ886. οἷον (οἵ. δα 4] 4. 985) 6), 5ἱ 
οἰμηΐηο ᾿Ἰσογού Αβοίθριϊ ν 8] ΘοΥ ββίηηο (θϑίμη 10 οοηΐγα Α16- 
ΧΑΠΟΥ δαοίοτ ἐαύθαι 4αϊἀηιιδι {γιθιιθγο. (ὐδέθγιιμι Θχύγο μη 8 
(Θυτηἷπο5. ἃ ααῖθιι5 ΟΥϊαία οὐ ἰὴ {108 ἐοϑἰηαῦ ΘΘῃΘΓΑΙΟ 
οὐ ἰπίθγπβ αὐγὴ Θη5. οὐ ΠΟῚ - 65 ᾿η 6} 19] γο] δ δὴ ἴοτ- 
τπδ δ πηδέου τη, ΠΟῸ σοτίο ἀθοθυπογο. ΔΌ51) 60 τη] {πὴ 

δα τὰ ΟΠ ονί, --- Ὁτπη βοχίο ἰοοο αΐουῦ Ορροϑβι 015 5]- 

ΘὩΪ ΠΟΔΕΙ ΟΠ ΘΠ, 68) ἴρ86. ΘΧΟΙΉΡ]Ὸ 8]]αΐο Πποα!]  ΐου ἈΠ} ϑγαΐ. 
ΟὐΥρὰβ δὰ οΟἸογοβ. δοοϊρίθημοβ. ἰἀοπθιιη ΠῸἢ ροίοϑύ 1άθχη 
βίη! οὐ [ἀϑοι 6586. οὐ ἃἰθυμη; ᾿ΠὯ46 νὸ] ΠῚ ᾿ρ81 ΘΟ] Ο 68 
ΟΡΡΟΒΙ ἰηΐον 56. αἰοιιηΐαι 6586, ν 6] οχίγθην 1ΠΠ1, 6χ απ] 118 
ΘΟΙΠΡΟϑ1 1 βαηΐ, Δἰθαμι αἀἴσο οὐ πἰρτιιη οοΐογθ. Ατυὶβίοίθ 688 
Προ 40 1ῃϊο Ορύοποιι «δΐ, υἰγῖι ῬΤΔ θυ πη }15, ἀ θη 6 

τἄταθ πη αὶ ἀἰοῖε: διὸ ἐξ ὧν ἐστὶν ἀντίκειται, 60 ῥΡοΙΐα5. ᾿πο]}- 

δ΄, πὸ δχίγθῃηοβϑ, απδιὴ πὖ πηθάϊο8 ΘΟ ΟΓῸ5. ΟρΡροΟϑίύοβ ᾿ῃ 6. 

86. 6586. αἰοαδί. 

Ορροϑίοη!5 ϑσ'θηογὰ Αὐϊϑύοίθ 85. βᾶθρ6 ΔΠ01 σΟμΙ ΘΠ ΟΥ̓δί, 

566. ὉθΙοαηα6 Θουῖη ᾿πΘη ΟΠ 6ιὴ [αοἰΐ, φαδίπον Θηππδγαΐ Ρ6- 
ποῖὰ, ἀντίφασιν, τἀναντία, τὰ πρός τι, στέρησιν χαὶ ἕξιν, ἃς 

(οὐ 6556 ΘΓ ἃ δηλ ιδιη σογίιμη οὐ ὀχρί ουδίπη ΡΟ ηΪ ρΑΥ ΘΓ 

80 Οϑιβατιη ψ6] ΘΔ ΘΟ ΔΓ Πυπηθυιη, οἷ. (αι. 10. 11) 17. 

Τορ. ἢ 2. 109) 17. 8. 113) 15 5ᾳᾳ. Κὶ 0. δῖοι, 1 4. 1θῦϑα 88. 
Ῥϑν ἄπο Π|ὰ σθηογα, αυδα ἤοο Ιο60 Δα], τα νϑγὰ 181} ηον] 
Δα Ποῖ ἴδοι !α. ἀρραγού; ααϊηΐμ Θηΐ Θθηϊ5 νοὶ δά ἀντίφα- 
σιν ψ6] δὰ στέρησιν καὶ ἕξιν, ϑοχίπιη δ( στέρησιν καὶ ἕξιν 

ν6] δα τἀναντία τονοοδῦὶ ρμοίοϑί. [Ἃ{ὰᾳπ ααδουῦῖίαν, 401 ἴα- 
οἴ! 510 τι Ατιβίοίθ 88. ἃ 80] 6ῃηὶ οὖ σοηῃβίδηθ ορροβίζογομη 
ΠᾺΠΏΘΤΟ ἰο ἀϊδοράογοῖ, (τι 51 415. ἀἸσαῦ, ΘΟ ἢ ΒΕ 1586. απ]! ἀθιὴ 

Αὐιβίοίθ χαστ πᾶθο 5ου 6 γ δῦ δια 56οι8 46 φαδαάνραγξα 
ΟΡΡΟΒΙΠΟΠΪ5. ἀἰβύμηοίοπθ, 564 βϑοπίιπῃ δι, ααδα δαϊιβ ΠΡ ΤῚ 

Τδίϊο δϑύ, ἀϊοθπαι μούὕϊιι8. ἀϑῖιὴ απᾶτη ποι ομτη πδίανδη), δ6- 
ἀ1α 1558. 4ὰδ 6. σα] θνὶ 1 τιϑῖι ἀἰβύ ηο 1 νἹ ἀογθηΐαν: ῥγοΐθοίο οἵ 

ἀοθοθαύ δαϊοογα οἵ σοὺ οὐϊδη) δαϊθοῖββοῦ, αφαοιηοάο ἢἤδθο 
ΘΈΠΟΙα δα βυρογίογα τονοοθηίι. (οα δαίομι ΥΥ͂ αἰ 5. αἹ- 
οἷε Οτρ. 1. ρ. 808: «Θιδο υἰθιπηο ἰοοὺ ποιηΐϊπανὶ δ πὸ ἄτι0 
8 Πῦ ΟΡΡΟΒΙΦΟΙΠῚ ΘΘΠΘΙα ἃ αδίξιιον ΘΘΠΘΡθ15, 486. δηΐθᾶ 

ΟΟΠΙΒΙΘΙΠΟΤ αν, αἰ ν ουδδ, 564 βίθηδ βιιηῦ νοὶ ηοίϑο, οχ 40 }}008 
σορῃοϑοὶ ροββίηξ ααδ6 βἰηῦ Ορροβιία,» δοιύθ 116 αα! θη Πᾶηο 

ἀἰβεγδραηύίδαμι δχρ οᾶγο βίαάυ!ν, 54 ἤθασθ ἴῃ ψ ΟΠ} 18. 10 515 



248 4 10. 1018. 

ἢ] δϑύ ν βίθιαη) 6Χ {10 Πὰ5 ΠΟΙΙΟΠΪ8. ἀΘβου ρΡΕ0Π68 ἃ 81- 
ῬΘΥΙΟΉλι15. ἀἰβεύϊηο αὶ! σΟρ Οβοδ8, δέ, 51 ΤῈ πὶ δοοαγαία οχροπάε- 
Γβ, ἴᾶθο βίϑῃηα ψ] ποίδο οοιίθ δά τὰ πρός τι πομ ροίογιπΐ 
γϑοίβ ἔν}. Ἐφαϊάθιη «ασμη τημ]α ἴῃ μοο ΠἰὔγῸ 60 ΠπΠ08 ἀα- 
οδηΐ, αὐ 58{15. υπδίπγο ἤᾶθο οΟἸ δοΐδηθα σΟηβογῦρία 6556 ρᾳΐο- 
1ΠΠ18, ἴδον ΠῸῚ ροόββη ααΐη ἢδὺ οδἰΐδιη ἀἸβουθρδηἃ Θδπη 
σΟΠϊ οἴ μ ΘΟΠ ΓΠΊΔΥῚ ΟΘηΒΘΔΙη. 

βναντία. 1018« 25 --- 88. 1)6 ρτγίνηα βἰβ: μι: Ποδίοπο: τὰ 
μὴ δυνατὰ ἅμα τῷ αὐτῷ παρεῖναι τῶν διαφερόντων χατὰ 
γένος οἵ. (ὑαί. 11. 13) 86: ἐναντίον δέ ἐστιν ἐξ ἀνάγκης 

ἀγαϑῷ μὲν χαχόν, οἱ ἰμ14. 14« 19: ἀνάγχη δὲ πάντα τὰ 

ἐναντία ἢ ἐν τῷ αὐτῷ γένει εἶναι ἢ ἐν τοῖς ἐναντίοις γέ- 

ψεσιν, ἢ αὐτὰ γένη εἶναι. (εἴ, Τορ. ΙΝ 8. 123) 1 544.) 
Εχ μιῖ8. 486 υἰδίπηο Ιο60 ᾿ἱπαϊοδηίαν 7) αὐτὰ γένη εἶναι ἰάθῃι 
ἀδἰπηϊαηΐ σΟηέγαν δε ]8 σθηιι8. ἃ 5] ΠΟΔέΙΟ ΠΟΙΟΠΪΒ5. 5ῈΡΓᾶ 

Ροβίία. Αἀ ριοχίιια νϑῦρὰ «27 χαὶ τὰ πλεῖστον --- 80 δύ- 
γαμιν οἱ α81 τὰ δ᾽ ἄλλα --- 85 τοιούτων εἴ. 1 4. 1θῦδα 
24---38 οὐ απδὸ 10] δάἀηοίανίμηιιβ. Οποα δυΐθιη ἀἰοιῦ α90: 
χαὶ ὧν ἡ διαφορὰ μεγίστη ἢ ἁπλῶς ἢ χατὰ γένος ἢ κατ᾽ 
εἶδος, [᾿αἰββιιηο βθῆβιι οἴμπηθβ τοῦ ἐναντίου ΒΘ ΠΠΟΔΙΙΟΠ 65 

σομρ  θοϊέαν, --- Αἀ [ὰ8 ἰαιπᾳιδηι ΡΥΠΠδια5. σΟΠ ΓΤ  οἔδΕ 5 

ΠΟΙΟΠ 65. ΓΕ] Ιαπἃ οἰὰβ σθηθγᾶ σοίθυαηέαν Ομ ηἶᾶ, 49] --- 8, 

ἘΠ᾿ φάτ 6η5. Ρ]αγιι5. ἀϊσαίαν τη0 415 (εἴ. 9. 10174 22) ρὰᾶ- 

Το δίᾳφαρ πηϊα5 (εἴ. 1 2. 1003) 33), δδπάθιη ἀἰνογβιἐαΐθμι 

488 ἴῃ δηΐθ δϑγηϊίαν ρογ Π6 6 δα (ἀκολουϑεῖν, οἵ. δὰ 
«1. 981. 27) οροτγίει, δά ποίϊομθβ ἰἀοη  δ18 αν ΘΒ (ΔΕ 185 

οομἰγανιοἰδίβ, 7 2. 1003) 88 ---1004«Ἁ« 31. 

Ἅτερα εἰ ταὐτὰ τῷ εἴδει, 1018α 88 --- 8, φαλ]ῖα ἀἰ- 

οδηδα ΠΟ ΟΥΓδΐ ΟἿ ΒΘ Β᾽ ΠῚ ΘΧροπογοί; ἢδι [ἢ ΘΧΡ ΟΔΠ 6 5 

ΠΟ ΙΟμθιι5 τοῦ ἑνός, τοῦ ταὐτοῦ, τοῦ ἑτέρου δὰ φομηπιοιπο- 

γτανουδί, απ βηΐ τῷ εἴδει ἕν ν6] ταὐτά νῈὶ] ἕτερα. Οποάϑὶ 
ἘΙΠ1ΠῸ τηϊηιι8 νυ θίδύθι πϑι15 ἴῃ μὰς ΠΟΙΟη6 σΟηβρί οιδ πὶ δχ- 

ΡΙΙοαΓα 5.101 Ῥγοροβιονδί, ρτοΐθοίο 4] 145. ογο ἴῃ 118. Θπαμη6- 
ΤΆ Π 15. ογαΐ ΟὈβουνδηάπβ, 584. δα δαμπίάθιῃ, αὐὰὸ Τοπὶ ΘΟΠΒΙ- 

ἄθγο, ΠῸΠ ῬΟββιίιι ΓΟΡΟΓΙΓΘ, απππὶ τ]0640 ἰδίου ᾿η0640. δΔηριι- 

ΒΕΟΥ δἰ αβά θη ὨΟΈΟΗΪ5. Δ ἱύιι5. ΡΤ ΐβοαθ ἀθίμοορ5 ΡΟΠΔΗΐΕΓ, 
14 χαρὰ ΑἸοχαη ον οἐϊδμη νἱ ἀθίαν δημπδάνογββθ Ρ. 9546, 23. 
ΝΟ δ αΣ ΘΏΪΠῚ ΡΥ Π0 ΒΡ ΘΟ 65. οἰ αβάθιη ΘΠ γῚ5. ΠΟῸῚ 50}01- 
ἀἸηδίδο, Ἰοϊέαν τὰ ἀντιδιηρημένα εἴδη, 5684. ἀχίθηάίίαν ἀοἰπάς 
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ΠΟΘ δά ΟἸηπ65 οἰπβάθηι 966 .15 Βρ6οῖ65, αυδοοπηηῖιθ 8}1- 

«πὰ ἰηΐον 56 αἰ ογθηία ἀἰβυ ηϑσπηίτ, ᾧπαθ ἀδῖμ 6 αἰξογαμη- 
(ιν: ὅσα ἐν τῇ οὐσίᾳ ἐναντίωσιν ἔχει, νοἱ ἰδζίτ|8. ΡοΟβϑιιηΐ Ρᾶ- 
ἴθγ6 ἡπδπι ΒΙρΡΟΡΪΟΓα, 81 ΘΘΠΙ8. ΠῸΠ 6586. ἰάθη) 5 ΠΡ 56Γ18, 
ν6] τπΐπιβ ἰαΐθ, δὶ ϑϑηὰβ ἰάθμι ρΟϑιιο 8. οὐ αἰ ϑνθηίιη ᾿ΐὰ 
ῬΘΒΕΓΙΏΧΟΥ͂5. αὖ ἴῃ οοπίτατ οίαία σον ηδίασ. Α ἢῖ5. ἤθὴ ρτο- 
οα] ἀραβὲ αιοά ἀδίμ46. οπιηΐπο τὰ ἐναντία δαμαμηθγδη αν 
τοῖς ἑτέροις τῷ εἴδει, οὐ τπᾶχπα ααϊάθιη τὰ πρώτως λεγό- 
μενα ἐναντία, 'ν. 6. δἃ ατιᾶ6 τῷ εἶναι ἐναντία, ποη τῷ ποιεῖν 

νεὶ παϑεῖν ἐναντία οὐ 5: }ΠΠ|0τ15. 46 οδιι818. σομίγαγιἃ αἰ οπη- 

(πτ. Οὐδ ῥτοχίιηθ γθοθηβοπίαν 4 ὅσων ἐν τῷ τελευταίῳ --- 

ἕτεροι αὐτῶν, δὰ 5ιιθ᾽δοία βαμῦ γ6} ρυίπδθ ν 6] βθοιηάδο 58|- 
ΘὨΠοδΟΙΟἢΪ πΟΕΪΟἢΪ5, βία ἀθ ἃ ΘΘΠΘΓΘ δὰ υ]{ἰπ]ἃ8 ἀδβοθη- 
410 βρθοῖθβ, 4ιὰ8 ἀἰνιἀϊ ἤθη ῬΟββαμξ Διρ 15 ἴῃ ΒρΘοίθ5, 584 
ἴῃ Τ65 βίηρα!αβ οἱ ᾿ηάίνίἀτια8, Ποηΐαιθ φαρά αἰοῖς δ7: ὅσα 
ἐν τῇ αὐτῇ οὐσίᾳ ὄντα ἔχει διαφοράν, δααίάθιη οὐ ἴῃ ΑἸ οὕ πο 
οἴϊοεπαο μ6 6. 56ῃηςθη 8} ἰρ58}) 58 {15 ὩΒΒΘΟΟΓ; δ] 488 ἢΪο 

αἰεὶ ἐν τῇ αὐτῇ οὐσίῳ ὄντα, δὰ Α}1ἃ5. αθίαιι8. ΟΡίπΟΙ ἀἰχουῖί 
τὰ αὐτὰ ὄντα τῇ οὐσίῳ, εἰ 51 αιιὰ Βαθρδίαδηψια ἃς ΠΟΙΙΟΠ6 Θ6ἃ- 
ἄδθι βαηΐ, ΠΟ ροβϑαῃΐ αἰ ἔδυ ἢἶβὶ ααδίθηαβ βαηΐ ᾿παϊ νι πᾶ, 

σ αὐ! Θπο0 ἢ οἱ ϑοογαίθβ; δύ θὰ Αὐ]᾽βϑίοίβ θβ, οὖ στϑοίβ 1116 ααυϊ- 
ἄδμι, ἤθη εἴδει 564 ἀριϑμῷ ἕτερα ἀϊοῖί. ΑἸοχδημάεν ααοά 
βου]: Ρ. 846, 21: χαὶ ὅσα ἐν τῇ αὐτῇ οὐσίᾳ ὄντα μὴ ἔχει 
μηδεμίαν διαφοράν" οὕτως ἂν ταὐτὸν εἴη τὸ χατ᾽ ἀριϑμὸν 
ταὐτὸν αὐτὸ αὑτῷ, καὶ τὰ πολυώνυμα ἀλλήλοις, πορδίθῃοιη 
δηΐα νουθιπι ἔχει ἴῃ ἰοχία ν]ἀδίιν μᾶρι1556; 584 ὕπμη να] τη]- 

ΠῈ5 ᾿ᾶθο ροβϑβιιηΐ τϑίουνὶ δά τὰ ἕτερα τῷ εἴδει. 

ΓΆΑΡΟΟΧΙ, 

Νοίϊομοβ τοῦ προτέρου εἰ ὑστέρου ἀπυμ 886 Ρ|551Π|6 

δΔάμιρθοαύ Αὐϊβίοίθ! 68, ρ] τη 18. ΠΟΠ ΟἸΏΠ68. 4αῖθ115. Ροϑϑιιηΐ 
ὈΒΌΓΡ ΓΙ 5 θη  ΠοΔΙΙ ΟΠ 65 δηυιηογαΐ, 564 ΡΓῸ ταὶ, 46 αἃ 89]- 
ἴαν, παίαγα ᾿η040 πρότερον οὐσίῳ οἱ γενέσει (οἷ. 84 4 8. 
989. 15), π)ο40 πρότερον οὐσίῳ εἰ λόγῳ (εἴ. δὰ 17 2. 1077) 
1-- 14), πιοάο πρότερον οὐσίῳ λόγῳ χοόνῳ (οἴ. Θ 8. 1049} 
11 544.) ἀἰβύίηρυϊ.. Οἱ ὰθ. δαΐθμι ἀαο}ι5. [Οοἷ8. 14 Ἰρϑίιμη 
ΔΡῚΡ τπὖ νὰγῖδβ προτέρου εὖ ὑστέρου πΟύϊδοΠμ68. ΟἸΠΠ6Β. Ρ61856- 

αααίαν, Βοος ἀΐοο Μοιδρ ἢ γϑἰοογαιη οαραΐ οὐ (ὑαί. 12, αἰτοῦ !- 
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46. πηΔ 915. νυ] ΘΓ ΘΙ {511} ΒΘ4ΕΪ ΟΣ οὐ οἰπι5. δχρ] οαΐ νὰν οία- 
[6], 418} ᾿ρϑ88π) ΓΟὶ πδίαγδι ᾿ῃν Θϑίοαῦ; {πᾶ γ6 αποα ΠΟ ἢ 

Ρίαηθ ϑδάθῃιν ἴῃ πὐγᾶαια αἀϊβραίαιοηθ. αἰβύϊηοτ πού ΟῊΪ5 ρ6- 
ὨΘΙΓΆ, ΠΟ δϑύ ΟἿ τ ΓΘ μη", οἵ. ΥΥ αἰ(2 ΟΥρ. 124 20. 71 21. 

Ὑσθμα6]. Καί. Ρ. 38. 72 5856ᾳ. Εὖ Ποὺ αυϊάεδιη ἴῃ οαρὶία 4πὰ- 
που ΡΟ ἰββί μλιμῖ (ἰἰδύϊηρα! τοῦ προτέρου χαὶ ὑστέρου 5ἸϊσὩϊ- 
ΠΟΔΕ ΟΠ 68. 

α) 1018 9 ---Σ29. Ῥγπηαπὶ δὶ ααοα δϑύ ρυϊ περί να] ἃ 

Βαίαγα ΘΟΠΒΕ αὔτ γ 6} οχ ΔΙ ΓΙῸ Δ] 1 οτα 15. μοΟβίἑι, οχ 400 

σΟμ τὰ 56 1165. ΟΥ̓Δ αΓ, ΡΥ ΪΟΤᾶ δὲ Ροβίθυιουα ΠῸΠΟῸρΡΔὨΓΕΓ, 

4π86. ν6}] ργορίτπβ. νϑ] Ἰοηρ5. 80 110 ΡΥ ποῖρῖο ἀρϑαμί. Ππο 
Ρουθ ἀπᾶ6 βαηῦ ρῥυίογὰ νοὶ] ροβίοηϊογα χατὰ τύπον Ὁ12 
--14. Ῥῃγβ. Ν᾽ 11. 219α 14 ---Ζῶ, χατὰ χρόνον "14 --- 19. 
Ρῃνβ. ΓΝ 14. 223. 4- 13, χατὰ κίνησιν Ὁ19---21, χατὰ δύ- 
γαμιν --- 26, χατὰ τάξιν --- 29. 

1018) 10 τῷ ἐγγύτερον ϑ8ενῖρβὶ ρῖὸ νυϊσαίο τὸ ἐγγύ- 
τερον, ϑϑοαίι5 οὐ ΑἸοχαμάγὶ δαοίουαίθιη Ρ. 347, οὐ 81}}}}- 
ἐπ] π θη ῬΓΟΧιΠΟσ πη νου θογαμη 12: τῷ εἶναι ἐγγύτερον, ααϊ- 

5. 118 ᾿ρϑὰ δχρ!!εδηίαγ; οἷ. 6. 101θα 17. 13. 102θα 30. ἃ]. 
- δ10, 17 οἷον πο Θχθρ!ο αἰϊογοπάο, βοὰ σοὶ ὀχρ]!οδη- 
ἄδο ἰηβουνῖς, 486 4πὸ ἀ8ι αἰχὶ δὰ “41 4. 985) 6. --- 21 ἀρχὴ 
δὲ χαὶ αὕτη τις ἁπλῶς, οἴ. "11: ἁπλῶς χαὶ τῇ φύσει. ἘλΘοία 

ΑΙοχ. Ρ. 348, 9: ἔοιχε δηλοῦν ὅτι καὶ ἡ ἐπὶ τοῦ χοόνου λαμ- 
βανομένη ἁπλῶς καὶ αὐτὴ ἣν ἀρχή" τοιοῦτον γὰρ τὸ νῦν. 

ὃ) 1018» 80 --- 87. 1)ειηάδ ρυῖογτα θὰ δρροι δηΐαν, δ 8 
ΟΡ Οπ6. ἃἰἴὰ ἀπίοοοαπηΐ, 4π881 οὐ ᾿ρ88 5} }Π ΠΟἸΓῸΡ οὐ βαδρίθ 
ηδίινα, ἁπλῶς, φΡυϊοτὰ 8η. 5664 ἴῃ ἰρβὰ ῃδὸ ποίίοῃηθ τοῦ 

προτέρου Ἰπϑιηΐ ααδράδιῃ (Ἰδοῦ ηἃ. ΕΣ ΓΘΏΠ ἢ 51 Πδίπ Π] ΠΟ- 

[ἸΟἢ15. ΤΟΒΡΙ ΟμτΠ5. ἘΠ Θυβα 6. ῬΎΪΠ8. οδύ ἡαδιῃ 5: ϑ. αγ6; 60 ῃ- 

{ἃ 51 ΒΘΏΒ.ΠῚ ΓΟΒΡΙΟ118. 5 ΠΟ ΪΑΓ6. ΡΥ Π8. δύ απᾶμ) ΠΗΪν 6 Γ- 

586, οἷ. Ρἢγ 8.1 ὅ. 1589 ὅ, ον άοΥ Κυὶί. Π)λαγϑι. 11. ». 164 ξᾳᾳ.: 
ἀθηϊαῖι6 51 πηϊθο. δἰμρῖ 85. ΠΟία8. Βρθοίδιημ8, ΟΧχ {π| 0118. (δτη- 
αδηι ρΑΥΡ5. ἀθί 10. σομηροβίία οβί, ᾿ρβσπ ΔΟΟΙ 65. ὈΥ 5 
δύ βιι δέ ῃεϊα οὶ δοοιἀθηΐο οοπἰπποία, εἴ, 2,1] 2. 1077. 2 566. 

6) 1018ὺ 37 .---10194 1. Οἷα ἀεϊπάς ἰθνίο ἰοοο ρΡο- 
ηἷἱξ τοῦ προτέρου 515] ΠΟΔΕΙΟὨΘ), πρότερα λέγεται τὰ τῶν 
προτέρων πάϑη, δᾶνη πο ἀδθοθαῦ οαπ το] Ια 18. ἴῃ δοάδιη 

ΘΠ] οσαγΘ ογάϊηθ; ρθμάθὺ. οηΐμ ἃ ΤΟΙ ι8, 4πδ6 βυδρίο ηᾶ- 
{ὰγἃ 5 η} ΡΥΊΟΓα, ἰδιηιιαη δορί ἀθὴβ ἃ Βα θ᾽  οίο οἱ ᾿πΠδογοί. 
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1 68Π| δυο 4ποα ΡΙδηΟ 6588. ΡΥΪΟΤΘΗΙ Βα τη, ἀη46 τϑοξία- 

ἀϊπθπὶ ρυΐοτοη 6586. ΟΠ οὶ ε ἰδουιαίθ, 86 ααδτγίδμη τοίθγθη- 
ἄσηη εβὲ τοῦ προτέρου ὩοΓΟΠΘΗΙ. 

41) 10194«2- 14. Οἰυδτία τοῦ προτέρου 5ιο.ΠΠἸοδέϊο, 4αιιη 
αυϊάθιη. παίατα δ βββϑηΐξία ῬΥΪΟΓἃ θὰ 6856 ἀἰοϊς, απδ8 ρΡο5- 
ΒΌΠ 6586 β[η6. 8115, δὰ ΠΟ ρου μ6. 51η6 118, ΒΓΟΓΒι5. σ0η- 

εἰμὴ οαπὴ ἀθἤηἰοη6 ἀρχῆς, Καὶ Ἱ. 106θα 1: ἀρχὴ γὰρ τὸ συν- 
αναιροῦν. Ἦδο ἀἰϊδεϊποίΐοηα. αιοά Ρ]αίοπθηι (οἱ τιδιιη) 6886, 

{ναβίνα 1ἢ 6᾽15. ΠΠὈσῖβ, 481 οχϑίδηξ, 0} [ἃ [ΓΘ ογιῦ ἀπδογαβ; Γ6- 

βρίσεγα Ασιβίοίθ οι {Ππ| Ρυὶπ8. οὐ ροβέογιβ, ααοα 146 1115 
ΠΕΠΙΠ ΘΓ. 58 ΟΡ ββιηθ ἐγ αϊΐαν, οἵ. δα δ 8. 999α 7. 11 θ, 5ρε6- 

εἴοβα δϑί οοῃϊοοίαγα ΤΠ θ᾽ ΘΒ ΕΓΟῚ ἀ6 1. Ρ. 81 οὐ Ζ6} }6υὶ 
εβεμι. ΠῚ Ρ. 213, βεά δὰ παπὶ ἰῇ νϑῦὰ ἀπ 100. ---α [τὴ 4. 
Δ ΠΟΙΌΠΘηΙ τοῦ προτέρου ΘΧρ]Ἰοδδμι) Θβϑβθηίίαθ ποίϊο δά- 
βοιία 5ἰέ, δυιι5. δεϊδη αἰβουηπα δα ΠΠ|8πὶ ρογε μα ηΐ. [{0ἃ- 
46 ρυίμηθη. 1 σα ΘΘ ΌΤΙ 5. αἰ ΒΕ Πρ πη18, Βα] Θούαπ) δοοί6η- 

εἰνιι5 (Ρἢγ8. 1 6. 1894 31}, Ξαιρβέδῃξια σϑ 15. σδίθ ΟΠ 5. δϑέ 

Ρτίον, Ζ1. 1θ28α 32. Τλοῖη6 φαοηΐδπι (501 οἰ [ΠΓ δία 6588 
οὐ ρούθηϊξιἃ 6556, ἃἰΐὰ γδίίϊοπμθ αιδθάδιῃ δοία, 4118 μούθηξα αἰ- 

οοηἃ δγιιηξ ρυογα 6556. δ᾽ δἰ ίὶ ἐοίαιη, ααοηΐδιη ἰοτιηδα 846- 
Ρίμμη δϑὲ ρου [θοι Οἤθιη οὐ σΟηΒΕΠ Δ 06, 8 αι ΟΊ Ϊ5 

1661} Θ᾽ Πογαῦϊο (εἴ. φιοα Θχθιρί απ αἰογ ΡΟ]. 1 2. 1253α 19), 
ΡΥΪᾺ5. οϑί πδίαγα δὲ δαῖτ 5158. ραγεϊθιιβ, 4π86 ρΡοίοηθα ἰδηΐαμη 

ἰηϑαηΐ δὲ βοϊιίο ἀθημιμ ἰοίο ΘΟΥΡΟΓΘ ΡῈ 86 δὲ δ ϑο]αΐίβ 

(4πδιηνῖβ ὁμωνύμως τποάο, οἴ. Ζ 10. 1035.) 25) δχβιβέιηΐ. 
1)6 ἰοίο οἵ ρϑγίιι5, πύλαι 516 ργίαβ, οἵ. 21 8. 1084 2 5Ξη6. 

ΖΊ10, ἀδ δείια εὐ ροίθηϊξία, πέγι ῬΎΪτ5. 516 αἰγαμπη ΡΒ ΘΤ Π8, 

ΒΕ .Π18. ἀϊξραίαι Θ᾽ 8. --- Τ)οπίᾳια δά αϊ: τρόπον δή τινα 
πάντα τὰ πρότερον χαὶ ὕστερον λεγόμενα κατὰ ταῦτα λέ- 
γεται, 411. Οδπ86 ἀϊοδηίαγ ταῦτα, ἡποτιμι δα 5ἰ πη πα] 6 ΠῚ 

τ απ Οἰηηΐὰ να] ρυϊογὰ ἀϊοαηίιν νοὶ ροβίθυϊογα, ἀπ τὶ 

Ροίεβί. θη ΘΠΠη ῬΤΟΧ μηδ 4πᾶ6 δηξθοθάπηξ νογθῖ85 46 ρο- 
ἰδηΐἃ οὐ δείαᾳ αἰβραξείαγ, δὲ θδάθμι θχθιηρία, 4πᾶ6 δά Πᾶης 
55 ΠΟ Δ ΟΠ 6 πη 1ΠΠπβίγα πἀδπηὶ Δ] ]Δΐὰ ουδηΐ, ἴδῃ] 1ΓΘΥ θη, ἢἰ- 

τη Τα ἐΟύμη} οὐ ρᾶγβ, ΑἸθχαηάνὶ θχρ]!οδίϊο, 48 τὸν τοῦ δυνά- 
μιδι χαὶ ἐνεργείᾳ τρόπον ἰῃύ6}}} 6 η ἤτ 6556 βίδξουϊε ρ. 3550, 17, 
Βαθθύ βᾶπθ, Θὰ ῬΓΟΡΔΡΙΠ15 νἱἀθαίαν. 564 [γιβένα φαδθβῖνο- 
γβ, πο 0 40. νοὶ] οὐ ἰονϊββίιμα βρθοῖθ υϑυ ταί δὰ ἢθης 

᾿ηθάτππ τοῦ δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ το] ψιὰ τεΐογαβ οπηηΐα, ατι86- 
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Θαηαπ6 ΡΥΪΟτα δὲ ροϑίουϊονα 6586 ἀϊοαηΐίαγ; [Δ ΟΠ ]Π]ΠΠπ6 ν ΘΙῸ δ 
ΔΡ(ΊΒβιη. οὐ ααᾶθ Ρ6᾽ ΡΥ: οὐ θᾶ Ρ6᾽ Βοοαη αι ΠΟΙΪΟ- 

Π6Π] τοῦ προτέρου 5]5 ἈΠ οαΐα 5αηΐ δα Θδι τϑάθρουβ τοῦ προ- 
τέρου ΠΟίΟΠΘΠῚ τπΠἸ ν Ο ΒΆ] οι, αὖ ΡΥ ]ΟΤὰ ἀἰϊοδηΐα 6556, 4886 

αὖ 5'ηῦ ποη τϑααϊγαηΐ αἃἰΐα 564 ἰρβὰ γϑαυϊγαηύαν ἃ}0 8118; 
τογέϊα δαΐθπι βρη Ποδίϊο, αυΐα οβί τὸ χατὰ συμβεβηκὸς πρό- 
τερον, ἴῃ ΘΟΏΒΠ1 ΟἸΠΠΪΠΟ ΠΟ γρηϊξ. Ηρα διΐθῃ τηθάο αἵ 

ΘΧΡΙἰοαγο ᾿Ιοθαύ νοῦρθὰ χατὰ ταῦτα, ΠΟῚ Οριῖιβ οϑύ γαηβροϑί- 
ἘἸ0Π6 νου θυ ἃ ϑομννθρίογο δα ἢ. 1. ργοροβίία, δάιηοάιιη 
118 ααϊάθηι, 51 σθηὰ αἢΠ ΘΠ 8. ΡΘΓΡΘ ΘΠ 6Γ5, πη ρ ΓΟ} 0}}1, αὐ 
οχίγθπια οδρ 5. νουθα τρόπον δή τινὰ --- τάλλα ροπδηίατν 
Ροϑὲ «4 Π]λάτων. Νιιηίτιη ααανίιβ τρόπος τοῦ προτέρου 
Π15. ἀθβου ιύαν νου} 5: ὅσα ἐνδέχεται ἄνευ ἄλλων, ἐχεῖνα δὲ 
ἄνευ ἐκείνων μή, ἀαθιι πύθῃ ΑἸοχδη ον ἀἸεῖὲ τρόπον τοῦ δυ- 
γάμει χαὶ ἐνεργείῳ, Θαιη ΠΟ 6558 πον τρόπον, 564 οχϑηι- 
Ραμ πιοάο ν 6] βρϑεΐθιι αιδηάδιῃ {ΠΠπ|8 τρόπου, δΧχ 1.815 Ατί- 
βίο  !β. ν θυ 5 τηαπιδβδίο ἀρρᾶγοί. Πδαιο αυϊ ἄϊοῖ: χατὰ 
ταῦτα λέγεται, τοϑρίοουο ρμαίαπάιι5. οϑῦ. πῸ δή β' Πρ ΪΆΓΟΙη 
Βᾶης βρθεοίθιι αιδνίδθ ΠΟ ΙΟηΪ8, 5684 πηΐνουβο δα ἰρβδιη Π8 0 

ποίϊοποιι; 14 αυοά ᾿ἰχαϊο ἱπάς ἀρραγοί ᾳαοὰ ἄνευ τῶν ἑτέ- 
ρων εἴναν 418 14 680 βἰϑημμη, ἀπ 46. ΡΥ] π5. απ! ἀρίδιη 6556. 60- 
ϑῃηοβοδίαν. 6] αἴ, αἷΐ, ἐούσιη ρατγίθ αἰ οἰύπιν ᾿σῖτ8, ρούθβύ ΘηΪμὴ 

τούτη! 6586 χατὰ γένεσιν Ἰ᾿ἰοδῖ ραγίθβϑ Π0ὴ βἰηΐ οἰϊθοίδθ ΟΠ 68; 

Ῥᾶγ5. αἰϊεϊίυ 6556. ῬΥΟΙ ἰοΐο, ρούοβῦ ΘηΪπ 6588 Ρ8Γ8 51η6 [οΐο, 

χατὰ φϑοράν, ᾿ι. 6. διαλυϑέντος τοῦ ὅλου, εἴ. Τορ. ΥἹ 19. 
150. 34. δι }Π6γ απ! ἀααϊὰ Ιοοο, ἰδπρογο, οτάϊπθ, ρούθηξία 
ΡΥΪα5. ἀϊοϊίαν, ροίοβδί 6586 βίῃθ 118, απὰθ δαάθιη γϑίίομθ ἀἰ- 

οαηίαι ροϑβίθυϊογα, ᾿άθοιιθ δ ἤᾶπο ποίίοπειῃ τοῦ ἐνδέχεσθαι 

εἶναν ἄνευ ἐχείνων, αὖ φι!α πηᾶχίπη6 510 ππηἷν ΘΓ58}15, ΓΘ] ρα αν. 

ΟΑΡ. ΧΗ. 

1)6 ποίϊομε δυνάμεως αιοῃίδηι 5. Έ1Π1ι|5. οὐ Ρ] ηΐτι5. 415- 
Ραίανι Αὐἰβίοί! 65 ἴῃ Πῦγο Θ᾽ Μούαρ ἢ βιοουίιμ), Π1Ὸ ἀπὰς δα 
᾿πέ6 Πρ 6 ἀδιη Ρ ὮΙ] Ο5Ορ ὶ βοη θη μι. ἢ ΘΟ βϑαρα νυ] θηΐαν 6χ- 
Ρ]Ιοα 8. Οὐὐδτ 1Π|1ὸ Θχροϑαΐηιδ Ροΐθηξίδθ οὖ ΡΟ 551}}}{8 {15 

("δ νπιῦδποι εὐ δ ο ϊοϊιεοῖε) ἀἰν οὐ βιἐαίθι, δοάθη δυνάμεως 
ὨΟΙΏΪΠ6. ΘΟΙΒΡΤΘ ἢ ηβᾶμη, δὰ πᾶς ααθαπθ ἴῃ αἰδραίαί!οηηο 51- 

ΘὩ Ποαύαν ἸηΔ 918. 4αδπὶ ΘΧρ οδύτιν, 5 φαϊ θυ ἃ} ἰη 10, 1019α 
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15---21, ΠἸονὰ. ποι οηθη ρΡοίθηξίαθ οὗ ἴῃ ἰρ80 νοοάραϊο δὺ- 
γάμεως οἱ ἴῃ 5 4186 ἱπάθ ἀποία βαπξ σομβρίοιδιν ροΓ56- 
ααϊέαν ; ἀοϊηάο, ὁ 22 --- 53, δὰ ποίομοπι Ρ ΟΞ: 1 {8115 ἐγδηβιί; 

ἀθηΐααθ 5} ἤπριη ἀἰβριίδε! 15 τη ούδρ μου σαι ψΟΟΔθῈ} 1 τπιϑιπὶ 

δά οὐ ροΐθηξίαθ νᾶυῖὰβ 5]: Π οδίΙ0η 65 8 ὈΓΙΠΠΔΥ ΙΔ ΠῚ Οἰ 115 
ῃοέϊοηθη τοίοσγί, ὁ 38 --- 1020α 6. 

Α. Ὧε ροίΐδοηΐξίᾶ. 1019α 1 ---ὐ21. 
1) δύναμις. 1019« 19 --- 32. Ῥοίοῃίία ν6}] δϑβέ δοίϊνϑ, 

α]Ὁ --- 20, νε] ρᾶββῖνα, «20 34., ἃς υ8] φυϊάν!β ρδίϊθηαιὶ ἴδοα]- 
ία5 ροίθῃία ἀϊοϊέαν, στ] ροίθῃξίαθ πομηθη δὰ δου! ἐδΐθμι τη6- 

Ἰογὰ Ῥέη 1 γϑϑέγ πο εν, 4 21 --- 28. Τ)δῖηάδ εὐ δοίϊνδηι οἵ 

Ραββίνδι ροίθῃξίδιη ΠῸμ ΟΠ 115 {ΓΙ θα πι5, 481 αυϊά να] 
ἈΘΘΓΘ Ροββιηΐ γ6] ρϑίϊ, 564 αἰ 1ά ἴδοι! ἂς. θ6π6 ροββαηΐί, 
«28 -- 26. Τλοηίαᾳιια ροίδθηξίδμ 115. {Πἰπηι8. τα θα5, απᾶ6 δά 
ἀἰθίθυ!ουθμ βέδέι πη ἱπη πη 81} γ6] ΟἸηΪΠ0 ποαπθαηΐ γα] ΠῸΠ 
ἴδοι!α. ροϑβϑβιιηί, « 26 --- 32. --- Ταϊὰ 15. γ γθ15. ρτοροβαϊ ρο- 
ἰεηΐα6 ἀἰβογηἶηᾶ, πητη ροἐϊξαιη 6 Πδύινα γ68] δοίϊνα σε] 

Ῥᾶββίνα ροίθηϊξζιθ, δἰθυαπι 6 δύμτα σὲ τη 6 ΠΟΥ νοὶ ἀείο- 
ΤΌΤ οἰτι8 βέδξιιβ, 8) χιθιη 4αἸ ἃ τηπίαπα 0 ἐγδηβιέ, [γέμα 6 

ΓΑΙ Π6 γϑὶ ἴδε!!! τὶ ἀπ Π 111, {πὰ ἰρ8ἃ τηπίδίϊο δὲ δοί!ο ρϑῖ- 
Ποίαν: 564 δὰ αυϊάθιῃ αἰ βου παπᾶ Π6Ὸ αἰβίϊηχ!ς 5815 ἃρίθ Π60 

εοπίπηχίέ, Οαοά οηΐπι ἀϊοῖε 421: ὁτὲ μὲν ---, ὁτὲ δ᾽ οὐ χατὰ 
πᾶν πάϑος ἀλλ᾽ ἂν ἐπὶ τὸ βέλτιον, ἰᾷά πο ἀοἰεθαΐί δὰ ρδ8- 
ΒΙγ 81) ΡΟΐΘη 8 Π) ΤΘΒΕΓΙΏΡΘΓΟ, 564 δά πἰτυμπηαια ροίθηζιαθ 9:6- 

Πιι5 δὲ ραββίναμ δ δον Π ραυίο οχίθηάθγθ. (81 45. Θαμη 

νϑίουθαβ δα! οηῖθι5. ἀβϑοπίθηίο [οτίαβϑο Αἰθχδηάγο, οἷ. νᾶγ. 

Ἰϑοῖ., Βᾶθο γερὰ ἃ ΒῈΡΘΙΙΟΥΙθ 8. αἰδιαηχϑυῖ, Ραηοίο. ροϑβιίο 
Ροβί πάσχει τι εἰ δὐἀάϊία ροβέ ὁτὲ μὲν ραγέοι!α οὖν, ἔὰπι 
14 ᾳυϊάρδιη ργοἤοῖῦ αὐ μδθο αἰβεϊποίίο ἃ ΒΌΡΘΓΙΟΤΟ δοίίνδο 

εὐ ραββίναθ ροίθηϊζιδθ ἃρϑυίίιιβ βϑίπηρδίαγ, 564. Ὧ6 5816 48]- 

ἄδια Ἰδύϊαβ ρδίθθιῦ, φαδ δ ροξοηίίδιη ρᾶββῖνδμι.) 6 η 46 

ΟΝΙ 115 τορι, 4π86 βιηξ ἀπαϑῆ ἐπὶ τὸ χεῖρον ρΡοίεπέϊαιη 
ἐγ αϊέ, πο ο. πο ἀδθορθαξ ἐδιηαιδιη ΠΟΥ ΠῚ ῬΓΟΡΟΠΟΓΕ αἰ βογῖ- 

τ]6, 564. σοπίηθίιμν {Ππ4 ἰϑτ ΒΡ ΘΓΙΟΓΘ ΠΟίΟη6, απ 4α]- 
ἄδπι δά δὰ βοἷὰα ροίθηξίδιῃ τγϑίυυὶ αἰχὶέ, απ ἴῃ τη 6] 5 πικ- 
[71 ρΡοββιηί, 4 21 --- 23. 

1019α 160 ἐν ἑτέρῳ ἢ ἡ ἕτερον 5οτῖρβὶ, δάάϊέα ραγίῖ- 

οὐ]α αἰδιαηοίϊνα 7, ργαοίθν οοά, 15 δὲ δἀά. ΑἸ4. 5.01». Β 685. 
βϑοιύαβ ΑἸθχαηάγὶ τηδχίτηθ δποίουιαΐθι Ρ. 351, 23. Ἀσουγα- 



254 ΖΔ 12. 1019}. 

(1ὰ8 ἀΘ ΠῚ ποίϊοηθη δα ἀϊία ραγίοα!α ἀἰδιαποίνα 6 Ρτοχὶ- 
18 ΨΟΓΒ Δρραγοί; ἀἰβύϊηοι δηΐτὴ ΔΑτἰβίούθ 65. πὶ 14, φποά 
ἴπ 56 Ρυϊπορίαπι σοηξ ποῦ τπονοη ἃ} 60 πο ππον θέν" ΤῸ 

νογὰ δϑύ ἀϊνϑυβιπ), δὲ αὐ} βυνηϊζαν (δ ηΟ0 ῬΓῸ ἄΐνοῦβο; 
4αδηηηιαπι ΡΟ556 φποάδιηιηο ὁ ̓ ς ἀἰβογη δ. ΟὈ βου Ϊἢ5 5Ι 6 Ὴ]- 

Ποδτὶ Οτηΐββὰ ρϑγέου!α 72 ΠΟ τπ6 ἰαρὶε, ῬΑγΙτοῦ ἃ ῬΘΚΚουϊδηδ 

Ἰθοῦοηθ τοοθάθηδιπι ρίαν], τ] 0610 τηδῖοτθ 0600 τη] ΠΟΤ 8ιι- 

οἰογ ἰδία δαἀϊαίιβ «20, 85. 102θα 2, 6. ΘΊ. 1040α« 11, 14. 

1019. 19 ἡ μὲν οὖν ὅλως ἀρχή. Αἀνονθίππι ὅλως ποη 
Ροΐεβύ σϑίογυὶ, 14 φαοα τη μᾶο ρδυοα! τιμὴ ΟΟ] Οοδίοη 6 χηᾶ- 
χίμηθ. σοπβρηΐαποϑι νἀ δδίαγ, δαὶ δἰζουα ΘΠ ΠΟΙ ΟΠ 5. τη 6 1η- 

γα ἡ δ᾽ ὑφ᾽ κτλ., ἴῃ πἰτο αι 6 ΘηΪμ Ρ γηἀ6 τ] ΘΓ 58 [15 ῥτο- 
ΡΟπίΐαν ρΡοίοδηξίαθ ἀθἤηϊίο; 564 τοίθγη άπ δϑί νοὶ] δά ρῥτο- 

ΧΙ Πηδ1η ΑἸ ΒΕ ΠΟΙ ΘΠ, απὰἃ ἘΠΊ Υβι 5. ΡΟ ηξδ 6. δι θ ἐ5. Εἶν 1- 
ἀϊέαν, ὁτὲ μὲν ἐὰν χτλ. 412, ν6] δή θᾶπὶ, 4φπδ6 ἀείη46 Ἔχρο- 
πἰΐαν, ἔτε ἡ τοῦ χαλῶς «28. 

2) δυνατόν. α82- οὐ1ὅ. Α νοσᾶρθα!ο δυνάμεως 4ατηι 
παρωνύμως (Ττ͵δΠΑΕΙ. Καί. Ρ. 29 54.) ἀϊεδίαν δυνατόν, 4αδ6- 
οαπηαθ ἀ6 110 οχροβίία βιηΐ 5 ΘΠ ΟΕ! ἢ15. αἸΒου ]ηᾶ, 68- 

ἄδη ΟἸημηΐὰ ἰπὸ δἔϊδιη τοίοσεπάα βιηῖ. [ἴηἀθ ρυππηππ) δοίϊνα 

εὐ ρᾶββῖίνα δυϊι8 γΟΟΔθ.}} νἱβ αἰβοθγηϊαν, 494 -- 1, φασαθ 
Ροίδηΐία οὐ 115. ἐγ θαϊταν τ θ8, αὰθ 1} ἸΠ6}1π|5, οὐ 115 δ 
ἴῃ ἀδίευϊ 5 σομηηπίδηξαγ, Ὁ] ---10. Εἰ οὰ χυϊάριῃ, {πὰ ἴῃ 

τη 6] ΠΟ ΘῊ βέδίιμι ΓΔ 5611) 641] [δου] αΐθη Πα οηΐ, δὰ θᾶ, 4186 

ἴη ἀδίθυιογθιη ἰγδηβθαηΐ, ϑαηάθιη μα θηΐ ΓΑᾺ ΟΠ Θι, 486. δϑέ 
ἰηΐον ἕξιν οἱ στέρησιν. ϑ64 αποῃίδιη στέρησις ΠΟΠ δδύ 511|- 

ΡΙοχ οἱ πιάὰ ποϑδίϊο, σϑῦπη οἵ ἰρβὰ δα μδθιίαμη απο Δη}- 
πη0 40 ροίοβέ τοίθυγὶ (εἰ δ᾽ ἡ στέρησίς ἐστιν ἕξις πως θ06, οἴ. 

Ῥῃγβ. ΠΠ 1. 198 19: χαὶ γὰρ ἡ στέρησις εἶδός πως, οὐ δὰ 
4 22}, αἰτιπιπαια δυνατόν, ααΐϊρρα πο τῷ ἔχειν τί {4}6 
81:0 4αδῖα οβϑέ, δοάθῃιν ροββίημι8 ΘΌΠΟΓΟ ΘΟ Ρ] οοἴϊ. ϑϑαιίξαν 

ἀεοίηάο τὸ δυνατὸν τὸ χατὰ τὴν ἀπάϑειαν, "10, 11, δε ΠΠπ4 
δυνατόν αιοά Αἰ! ἔαο!!α. ν 6] θθηθ ρευβοίθηαϊ! σοηίϊηοξ 
Ροί(οηῃΐίδμ, 611 --- 15. 

Α Βεοκκοιῖίδηα τϑοθηβίοηθ [ἢ 560 6 615. Β]5 ψ υ}} 15 αἰ 4πο- 
{165 Τϑοθβϑί. Εὖ’ υηπίαίαιη απ] 46 πὶ αἰ οὕ η οὶ α 85. ΘΟ0η- 

τηρηάανὶ Ο»5. Ρ. 12; Ἰθ]Ὶάθιη Ρ. 48 δχροβίίαμι δέ σὰν 6. ἀδ- 
{ἰν1 τῷ ἔχειν, τῷ ἐστερῆσϑαι ποχη! δέν 15, απ να!οῸ ΟΧἢΪ- 

Βδηίωγ, ργδθίογθηαίὶ ν᾽ ἀθαηέιγ. Οὐοα δαέθιη 11 ρτὸ ἐν ἄλλῳ 
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βουρβὶ ἄλλο, ἰά δὲ δοπιρδγαίϊβ νϑυθὶβ αϑῦ: ἐὰν ἔχῃ τι αὐτοῦ 
ἄλλο δύναμιν τοιαύτην εὖ δαοίογ!αΐα. ΑἸΟΧΔΠαΡῚ 58 615. σοιη- 
Ρτο δία νἱἀθ ϊέαγ. ΑἸΐαιη αἰ Π οι]  αΐθπι οἵ, ὨΪδὶ [ἈΠΟ τ, οου- 

γαρίδα ἷπ ἰδ νου ]8 5065 τ ]]ὶααϊ; 4πδ8 Θηΐπὶ ᾿ΘΟΊΤΗΓΕΓ 
σοῖρθὰ 611: ὁμωνύμως δὲ λεγόμενον τὸ ὄν, Θὰ 516 ΘΧΡΙΙΟΔΓΟ, 
αὖ απ ΓΟ σα ΘηΠοϊίοη6 ἀρίθ οἵ δοουταΐθ ΘΟ δου οδηΐ, 

[γυβέγα βίπααθυῖβ. Οὐ νόθου ἄϊσογα Ασὶβιίοίθ 68, τϑοΐδ υἱ- 
ἀείαγ ΑἸΘχαμ 6. Ἰηξογργοίασὶ ρ. 95ῦ, 9: εἰ οὖν ἕξις τις χαὶ 

ἡ στέρησις, χαὶ τὰ εἰς τὰ χείρω μεταβάλλοντα τῷ ἕξιν τινὰ 
καὶ δύναμιν ἔχειν μεταβάλοι ἄν. --- ἢ εἰ μὴ εἴη ἕξις τις ἡ 
στέρησις, ὁμωνύμως ἂν εἴη δυνατὰ τά τε πρὸς τὸ βέλτιον 

μεταβάλλοντα χαὶ τὰ εἰς τὸ χεῖρον: τὰ μὲν γὰρ τῷ ἕξιν 
ἔχειν, τὰ δὲ τῷ ἐστερῆσϑαι ταύτης τῆς ἕξεως. Αἀ δδπι 56η- 
δηζίαπι ργορίι5. 4αϊάοιι δσοραϊε Ἰθοίϊο οοα. 44, 564. δὰ Βαπὰ 
5010 8Π δχ ἰρβὰἃ ΔΙθχδηάεὶ ἱπέογργθίαί μα “ποάδμηπο ὁ. ἢπ- 
χοῦ. ΒΟ δαΐθη Πρ υὶ ρτδοίον ΖΦ 7᾽ 4ν χα Θχμι δ ηΐ, 
ΒεΚΚογαβ. ΒΘ] Ποᾶτα Οἰηἰδιε; ργορίοσθα ἀαθιΐζανὶ, ααστη ἰδ: 

᾿Ἰησοιία οἠπηΐὰ 5ἰηΐ, ἰοοπ σΟηϊΘοΐα115 ἐθηΐαγο. 

35) ἀδυναμία, ἀδύνατον. ὑ1ὔ---21. ἀδυναμία 4πο- 
Πἰδιη οϑύ ρυϊνδίῖο ροίθηξίδθ, πἰγᾶααθ 1ῃ 568 Τϑοὶρις αἰ βογ η]η8, 

εἴ ιδθ ροεία βαπὲ οχ ποίϊομα ρυϊναίοηΐβ, 617 --- 19, οἵ. δά 

Δ 22, οὐ ᾳπδο ἰῃδαηξδ ἰρθ851 ροίθηίδθ. ΠΟΊΟΙΪ, ὑ19 ---21. 

1019) 16. ἄρσις, ιοά δοάδιῃ β5θηδι δοοίρί απ ππὶ δϑύ 86 
στέρησις ἀπόφασις ἀναίρεσις, ἀρᾷ ἰπέογργοίοβ. αυϊάθηι. Αὐὶ- 
βίοίθιβ ατᾶθοοβ ἰηνϑηϊίαν, ΑἸοχ. δά Απ. ργ. ὅ.ῃ. 146) 20 
(εἴ. αἴρειν ορροδίξαιη νερὸ τεϑέναι ϑοχί. Επηρ. Ρσυτῃ. Ηγρ. 
110. ρΡ. ὃ, 2 ΒΚ.), ἀρὰ ἰρβαμι Αὐϊβίοί δι. αι πέπιμη τη θιμ]ηΐ 
ποθὴ ἰδοϊέαι, ααδιηᾳαδι 46 ποοδη 5. (ΟΠ! ὁπ άΐδν ΠΟΘΙ θ5 

βδθρ ββιηρ ἀσδίαν, αὐ οἰτι. σΟοαθὉ}}} πβαγρα Πα] ρ] ασίππα ἐπ γ 

οοοδδβίο. Νίμη τού ποηάαμι 51} ἴῃ ἑδχέι οαπὶ ΘΟ ΟΙθτι5 ΡΓΟΡΘ 
ΟἸΠΏΪθπ15, 8η ατπὶ ΠἰργῸ «46, φποοιιη ΑἸθχδηάον νἱἀδίμι 60η- 

βϑῃΐιγθ, Ομ ἐοπάπηι ἄρσις τις οὕ ΡῬγῸ ο]οββϑιηδίθ Βα θη, 

ἀαθιίο. Οτοά Ττοηἀο! ηθαγρίιβ Καὶ. Ρ. 104. πού. ρύὸ ἄρσις 
βου θη άπ οοηΐθοϊς ἀφαίρεσις, ΘΟ Ρ6Γ 886. δαιηοάπι ΡΓΟ- 
ΒΔΌ16 6586, βοαπθ 60 4.6πη) σομῃίμ Ιοοοὺ 4 22. 1022) 951 

58 {15 ΘΟΠΠΓΗΔΙῚ ν] ἀδέῃγ. 
. Ὧε ροϑβϑβιθιΠ8ξ6. 1019 22 --- 58. 
Τπηρ Ο551}0116 14 ἀϊοϊξιν αἱ ααοα σοῃέγα]οίοτί 6 ΟΡροΟϑβιξιι 

δβέ (ἰΐὰ δηΐη Ποο ἰοοὺ ρῖὸῸ τοὶ παίιιτα ποίΐο τοῦ ἐναντίου 
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ΔοοΙρΙθη4α εβί, οἵ. ὙΥ αἰ Οτο. 110 84) Πδοθββαῦῖο οϑύ νϑ- 
ΓΌΙῚ; ΡΟΒΒΙΌ1]6. σψογῸ 1ἴ4, οὐἶτι5 ΘΟΠ ΓΆΓΠΠΠῚ ΠΟ Οϑὲ ΠΘΟΘββΆσΙΟ 

[α]βιιη, βῖνθ οαἶπι5 θὰ οδέ παίατα, τπὖ σΟΠίΓδ Ια βίη} δατηϊ- 

ἰαίαγ; οἵ. ἀδ ᾿πίοσρτ. 15. Εὖ Βᾶθὸ ᾳυϊάθιη 58{15 ρδυβρίοιιδ, 
564. χαδιὴ ἀεϊπήο ᾿ηβίϊαϊς ΡΟ βϑι ἢ Πα.15. ἀϊν᾽βίοηθι, 80 τὸ 
μὲν οὖν --- 33 ἀληϑὲς εἶναι, οἃ Ρααβ ἀμὰ γίίομο ἀμπθα- 

{ἸΟΠθι τηον θοῦ. (δ ΘΠἿ ἢ Ραπη0 ἰοο0 ρΡοηϊΐ ἐδ ΠΟ ΘΙ: 

τὸ μὴ ἐξ ἀνάγκης ψεῦδος, Θὰ πδααδααδηι σΟΠοἰηϊξ, αὐ να] 

Αὐὶβίοίθ! οβ, οαπὶ δᾶ, 4αδπι δηΐθα δχροβαϊέ, ἀαθτη αἰχὶέ 6556 

Πα ΡΟ55101}}6 ὅταν μὴ ἀναγκαῖον ἢ τὸ ἐναντίον ψεῦ- 
δὸς εἶναι, φαδιηααδιη αἰγαμη 6. ἴῃ Θαηἄθη) ΡΟΒ51 01 δεϊ5. η0- 
ΠἸΟΠ ΠῚ οδάογα σοηΠέρηιιη) 5ϑ8η6 δβί. 1) 6ἰη4θ φιοά ποίϊοηὶ 
τοῦ δυνατοῦ εἴϊατη Ξαθβιιηῖ τὸ ἀληϑὲς εἶναι (πὰ «αϊάθιη 

ἴῃ [οΥπλαΪα ᾿η Π ηἰντι5 εἶναι 5 ΒΡ ηβι5 οβϑῦ ἃ νος. ἀληϑές, οἵ. 

ἀληϑὲς εἰπεῖν δά ΑἹ 8. 9890) 7, δυνατὸν εἶναι ἊΥ αἴΐα Οτρ. 
22α 14), ργΟΡΆ}}}15 φαϊάθη οὐ 1ηρθηϊοβα δϑ ΑἸθχδη τὶ ἰπ- 
ἰογρυθίδίίο, “πὰ δχρ]οδΐ φαοιηοάο 4 «το νοῖθ 6β86 αϊοῖ- 
(ἴα ῬΟΒΒΙ Πα 1Π ΠυμΠΘΓιπὴ τοίθγδίιγ: εἴη δ᾽ ἄν τοῦτο μέ- 
σον τοῦ μήτε ἀναγχαίου εἶναι μήτε ἀναγχαίου μὴ εἶναι" 
καὶ εἴη ἂν τὸ χυρίως χαὶ ἰδίως ὑπάρχον λεγόμενον μ. 358, 7; 
864. ΠΙΒΙ]Ὸ 56οῖ8. τσ οϑύ μᾶθο ροββι Ὀ1Π08 {15 οὐ. ἀθβουρέϊο 
εὐ ἀἰνίβίο, δς {ταβίτα σαδθγαβ, Ὁ] Ατὶβίοίθ!εβ τὸ ὑπάρχον 
Β ΠΡ] ΙΟἰοΓ δυνατόν ἀϊκοιῖί. ΜΆ]ΕΟ οδαίί5 ΠΠπ4 οβὲ φποα ἀϊ- 
εἷὲ Θ 8. 1047α 24: δυνατὸν τοῦτο, ᾧ ἐὰν ὑπάρξη ἡ ἐνέρ- 

γεια, οὗ λέγεται ἔχειν τὴν δύναμιν, οὐϑὲν ἔσται ἀδύνατον. 
Ὑιάθίαγ. δαΐθμι ἴῃ Θχρ ϊοδη]5. [18 αἸΓἢ ΟΠ] Πα θιι5. π6ο ἀτρὶι- 
{ἰπι8. ΙΔ Ογδητη, Πραι6 σθγῸ ἰθοῖβ σοηϊθοίμτ 5 θη δ 4118, 

564 Πἰδὶ ἴα!ΠοΥῦ δαάθπὶ οοπβρίοπα δύ αϊβρυίαπαϊ Ἰονίαβ. οἱ 
ΠΘΟ]ρ οηΐα, πὰ ᾿ἰς ΝΘ δ ρ ἢ υβϑιοοσαμη ΠΡ 6 ἃ το] !ααὶβ. ἀἰβέϊη- 
σαϊίιν, --- 82 τὸ ἐνδεχόμενον ἀληϑὲς εἶναι. οἵ. ἀ6 νοο. 
ἐνδεχόμενον δὰ Θ 8. 

1019) 338 κατὰ μεταφορὰν --- Ἰθ2θ4 6 ἧὗ ἄλλο. Με- 
(ΔΡ βου οι σοσαρῺ}} δύναμις ἀδαπι, αποά δριά ΘΘΟμΙΘίγἃ5 
αιδαγδίμπι βἰσηΠΠοαί (Θ 1. 1046αᾳ 7. Α5ι. Πμ6χ. Ρ]αί. 5. νυ. δύ- 

γναάμις Ῥ. 508), ργορίογθε ΡΟ ββι 1] δ 18. ΠΟίΟΩΙ δαϊπηρὶέ, 4αϊὰ 

ΠρΘαΐγα Π6Ὸ ΡΟΒΒ11Π08{15 ΠΟίΙΟ πθο σϑοιημδίσιοα ροίοηΐξία αἰ- 

οἰίαν χατὰ δύναμιν, ἢ. 6. ποαίτα τοίογίυσ δὰ θᾶπι δυνάμεως 
ΠΟΟΠΘΠΙ, 4πἃ Ροίθηῃςδιη βρη πος. ΘΙ 6. 6 ᾽Ὸ ΟἸΠ685 
νοολ)}} δύναμις ποίας! 65. ἰδιηαιιαιη δ ῥυίπιᾶπι ΠΟΙ ΟΠ θη 
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(πρὸς τὴν πρώτην) δὲ δχ ατιὰ τοϊϊααδο ρϑηάοδηΐ (κχύριος 
ὅρος, εἴ. δά ὅ. 1015 11.) δὰ {Π|᾿π| τοίου αηίαν ἀ ΘΠ ὨΙ ΠΟΠ οι, 

αὐ 5 δύναμις ἀρχὴ μεταβολῆς ἐν ἄλλῳ ἢ ἡ ἄλλο. 

ΟΑΡ. ΧΠΙ. 

Οὐδπηεϊας 5, τοῦ ποσοῦ, ποίο οΟρίοβίιβ Θχροηϊίιν 

(δύ. 6, ρτδοίογθα οἵ. 1 1. Ῥίνυβ. Ν' 8, ἀθῚ σοπε πα ζα 18. Π0- 

{10 Θχρ!!οαίαν, ΨΥ αἰύς ΟΥρ. 40 20. Ττομαε]. Καί. Ρ. 79 56ᾳα: 

Οὐδ ποὺ οἀρὶία δχροϑβίξα βιης ΠῚ ΠΟῚ ΡΓΟΓΒ8. ΘΟΠΟΪπαηΐ 
Οαπὶ ΓΘ] Τα ἶ8, 45 αἰξα]! πιπι8, Αὐἰβεοῦθ "18 αἸβρα δ! 0 1} 5, μὰ Ο 

ἀϊδραίαιο ῥ᾽ ουιπηᾳαο ᾿μἴογιον 115. νι ἀθίπν 6558. 
α) 1020α 7---14. Οὐδηι 8015. ποίο ἀοἤηϊίατ, ἀἸβογδίαμη 

οὐ σοῃίϊηπιμ ααδῊ {15 ΘΘητι5. (ΒΕ Πρ ππηΐαν. --- Ῥαγίθβ, ἴῃ 

485. αἰνί αἱ ροίεβὲ τὸ ποσόν, χφιιοά ἀϊοῖξ βἰῃρι]δθ 6588 ἕν τί 
χαὶ τόδε τι α8, ἀϊδίϊηθ] 685 σ ἱαἱδ ἃ]0 ΔΟΟΙ θη Π τ18, 1η ατιδ8 
νἱ ἀοίαν ἀἰνιαὶ ρο556. σοπούθία φαδο!εῦ δα θβίδπίϊα; ρ΄ 6 Π6. 51 
νοϊαἰδβοί ποίϊομοιη ἀδθἤηϊνα, ἀθθοαῦ δάάογθ, ᾿ρ888. ΘΓ} 
Ρᾶγίεβ 6886 ποσά (εἶ. ΑΙοχ. ρ. 859, 17: οὕτως ἕν τι ὡς τόδε 

τι καὶ τῆς αὐτῆς φύσεως τῷ ὑποκειμένῳ εἶναι), ἀπ 6 5ἴτηᾺ} 
Δρραγαίΐββοι, ἰβίδιῃ ἀπ ΠΟ ποτὰ ἴῃ οἰγοα]Ο γΘΓΒΔΥ]. --- [)18- 
ογοίαβ δὲ σοπίϊητιαβ τη δρ Ϊ π1Π 65 5.1 1π|5 ἀἸβύϊη σα! (δύ. 1. 1. 

ΡΙν5. 1. 1.; Βοος δηίμι ἰΙοοο χαρά νοολρι}15 ἀριϑμητόν οἱ με- 
τρητόν δὰ αιδηξ αι5. σθηογα ἀἰβοθυηϊί, τηϊ πη νἱ ἀ θ᾽ τατ βαΐ- 
ἔροιο, δὶ τϑραίανουίβ, ἴρϑαι ἕν, φιο οβὲ ἀριϑμοῦ ἀρχὴ ἢ 
ἀριϑμός 11. 1052) 24, ἀϊεὶ μέτρον ἀχριβέστατον 1θῦϑα 1, 
Π64 6 σΟηΒΘΑ 6 Π5 δϑέ, αὖ 'ρ8586. ΠΌΠΊΘΙΙΒ. 510 μέτρητός. Ῥτοχί- 

πηΐ8 δαΐθπ) σουθὶβ πλῆϑος μὲν οὖν χτλ. ἀϊδογείδθ. δὲ οοηΐϊ- 

πᾶ 6. τηδο 4115 αἰβου 6. ΠΟ (650 1101, 5644 ἰδιηααδιη 

ποία ΡΟηΙΐ. 

ὃ) 1020α 14 .---32. Φυιβπουϊαν 5α βίη 1815 ἀαδη {88 
40 δοοίἀθηΐα!!. ΑἋ ρυϊμαπη παϊάθμι βυὈ βίδη 1818. αι ΠΕ Π{ἃ8 
ΘΟΓΠΪαΓ να] ἴῃ 115 ϑα 5 δ 115, ἀΌΔΡη 81: δίθπγδη (τί ἐστι 
419) ἀεῇηϊν ογῖβ, ἰρϑύιη αυδηΐαπΠ) ΘΠ ΟΓΪ5 000 ΡΟΠΘΠΟΈΠῚ 6ϑ8ΐ, 
γ6] 1 115 αἰϊδοιοηῖθυ5 (πάϑη χαὶ ἕξεις «19, εἴ. δα 6. 1015 

94), 486 φαδης ας], ααδύθηϊιβ οδύ σαδη  α5, ψ ΑΓΔ ΠῚ ΠδἔΓΔΙΠΙ 
Θχρυϊπηαηξ, γϑ] αἱ} τηδρηα ρᾶγναπὶ ἃ]. εἴ. ΔΝ 1. 1088α 17: 

πάϑη τε γὰρ ταῦτα καὶ συμβεβηκότα μᾶλλον ἢ ὑποκείμενα 

τοῖς ἀριϑμοῖς χαὶ τοῖς μεγέϑεσίν ἐστι, τὸ πολὺ χαὶ ὀλίγον 
Αὐιϑίοι. τηδϑίαρὶν. εἄ. Βοπῖ Υο]. 1. 17 
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ἀριϑμοῦ, χαὶ μέγα χαὶ μιχρὸν μεγέϑους, ὥσπερ ἄρτιον χαὶ 
περιττόν, χαὶ λεῖον χαὶ τραχύ χτλ. Μαρπιμη δπίοθμι οἵ ρᾶγ- 
ΨΌΠΙ, ΠΊΔΙ1Π15. Οὐ ΤηΪ 115, 4π04. αἰεὶ! «24 χαὶ χαϑ'᾽ αὑτὰ χαὶ 
πρὸς ἄλληλα λεγόμενα, ἰὰ ποη νἱάθο ποθ 0. ΘΟΠΟΙ Πανὶ 

Ροββί{ οαπὶ (ὑδί. 6. ὅὐὺ 10: οὐδὲν γὰρ αὐτὸ χαϑ' αὑτὸ μέγα 
λέγεται ἢ μιχρόν, ἀλλὰ τῷ πρὸς ἕτερον ἀναφέρεσϑαι. -- 
Ῥου δοοίθη5. αιδη {85 ἐγ] απ} οα 10οὐ αἰ ΓΘοι οἱ, αιαίθηιιβ 
᾿ῃμδογοῦ βυθβίδηξδο οχίθηβδθ, σθαι οΟ]οΥ] ἃ]00, «26--- 28; 

τηοίπϊ! γ61Ὸ δ ἰθιηρου! αποα {γε {π| αι 88, δι] ΔΙ 

εὐ ἰρβϑπι δα δοοιἀθηΐα! θα ααδη (815. τἰϑι τοΐογς, ἃ {Π|8 
(διηθῃ βρ6οῖθ αἰβίϊηοαϊ. Μοίμβ. δηΐηὶ οϑί ποσόν, τῷ ποσὸν 

εἶναι ὃ ἐχινήϑη «81, 1. 6. ὃ διῆλθε τὸ κινούμενον ΑἸοχ. 
Ρ. 9602, 7, δα ἐδῃιριιβ δβί ποσόν, τῷ τὴν χίνησιν ποσὴν εἶναι, 

41 ὁ γρόνος ἀριϑμός ἐστι χινήσεως ῬὮγ8. ΙΝ 11. 219) 1. 
ΜΙ 6] 18 «6 ᾳαδηξίαϊς νἃ ΓΘ ΡΟΥ5 παίανα τσ, αἰββοῦέ (ὑδέ. 6. 
ὅκα ὃ; 46 ααδηίξιίαία τηοίὰ5. οἵ. Τ τη 6]. Καί. ρ. 56. 

ΠΡ ΧΤΥ 

Οὐδ! 18 015. ΡτΙπαμ απ ἀὙἸΓγ τ πιβαμη αἰ Ἰ5Ε 1 1 δααπη- 

4.6 ἀείηάο δὰ ἄιὸ ϑθποτα μοί ββιμηᾶ γα] οί. 
α) 1020α 38 ---ὐ8. ποιὸν λέγεται --- ἡ διαφορὰ τῆς οὐ- 

σίας 5ῖνα ἡ διαφορὰ ἡ χατὰ τὴν οὐσίαν, 1. 6. δὰ Αἰ Ἐογοηΐέϊα 
ΒΡΘΟΙοα, ΡΘΓ αδϊη 51 ἀθύθυ μη! Πᾶν ΘΓ Ϊ8. ΘΘΠ5. ΡΓΟΧΙ ΠῚ, ΠΟ- 

(10 5 δία! 18}15 τοὶ (ἡ οὐσία 5ῖνε τὸ τί ἦν εἶναι, οἵ. δὰ .«“4 6. 

9870 21. Ζ 12) ἀφ! πηϊία 6ϑύ. ϑδεα αἰ ον θηίία βρθοῆοα αἴγαμι 
δα οαέθρΌΓΙ πὶ 48 Πα {15. τοίογοπήδ 510 (οἵ. Τορ. ΙΝ 2. 122) 
16: οὐδεμία γὰρ διαφορὰ σημαίνει τί ἐστιν, ἀλλὰ μᾶλλον 
ποιόν τι, χαϑάπερ τὸ πεζὸν χαὶ τὸ δίπουν. 6. 128 26: χαὶὲ 

ὅτι ἡ μὲν διαφορὰ ποιότητα τοῦ γένους ἀεὶ σημαίνει, τὸ 
δὲ γένος τῆς διαφορᾶς οὔ. Ῥἢν5. Ν 2. 22θα 27: λέγω δὲ 
ποιὸν οὐ τὸ ἐν τῇ οὐσίᾳ᾽ χαὶ γὰρ ἡ διαφορὰ ποιόν.) ἃῃ 
δα βυιθβίδηπίίαι (οἴ. (ὑαύ. ὅ. 84. 21. Τορ. 1 4. 101 18), ἴρ58 
Ατὐιβίοίο!οβ διη οὶ, 14 χαρά Ἰπου]θηΐοῦ. ὄχροβυϊ Τυθηαεὶ. 
ΚΚαῖ. ρ. ὅ5 54ᾳ4ᾳ. 93. --- ΑΜ πᾶς αι] αι15. πού ἀἸβεϊηοαϊέ 
Ρτίμηαπῃ, 2 ---- 8, δὸ ἀοἰηάο δά ϑᾶτῃ γτονοοδί, ὁ 1 --- - 1 7, δδπὶ 48δ- 

᾿ξαύθμι, αιᾶ πη ΠΟΙ ΡΓδούθυ ααδηςίαίθ ἃ ἀβοϊβοιηΐ, 4α ΠῚ 

αἰσιπηαηΐαγ ἴῃ 5 Πηρι]05, 4105 ππης ἀἰοιῃΐ τηδΠοιηδέϊοὶ, ἴα- 
οἴογαβ; ἰΐα δηΐνη, απ ἴῃ ἄ05 γα] ᾿πΠρᾶγΓο5. σν 6] ρᾶγθβ 41- 
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Τἰπη αν ἰδοίοτοβ (6 Ξε 2. 3, 9:5. 3), τϑοίδῃηρ. ] οσαῃ νοὶ 

ααδάγαίοταμ δαβαμπμαηΐ αιδ!τξαΐθμι; 5: Π}}]Π16 Ὁ ἈΡ1 6 {1} 115 ἴαὰ- 

οἴου θα5 Ραΐαγὶ ροβϑαηῦ ΟΥ̓ 6556, ργα 6] ρ ρθάοτη. οἱ 
σαρογαμι τοίοσαηῦ βρθοίθιη. --- Ὁυοά Αὐ᾽βίοίθ!β ἴῃ ΡΥΪΠηδ 
φαδ!  α 8. 5᾽ 5 Ποαύίοπμ 6 οἰγουϊαπι αὐροίθ σχῆμα ἀγώνιον Ῥτὸ 
ΘΧΘΠΊΡΙΟ αἰϊογί, δὺ ἰδιηθη 810 δὰ ἀδἰπά48 αἰβεπριηί τὰ ἀχί- 

γνητα καὶ τὰ μαϑηματιχά (ρατί. χαέ Θχρ]οαίνα δβϑῦ, οἵ, δά 
1. 10134« 7), ΑἸοχαπάον ρ. 9564, ὅ {ππϑίγα ἰαθογαῦ βου ρου 5 

ΠΟΘ] σ Θη πὶ Θχοιιβᾶγο. --- δ7 ὃ ἅπαξ, αυοά 6χ ΑἸδοχαπάγο 
τϑοθρὶ ρῖῸ ναυ]ραίο τὸ ἅπαξ, ν6γ}015 Ῥγοχίμηθ 5 αθη 8 88- 
{15 νἱ ἀδίαν ΠΡΠΠ ἔα] 6586. 

ὃ) 1020} 8 --- 13. ποιὰ λέγεται ὅσα πάϑη (ἰπί. εἰσὶ) τῶν 
χινουμένων οὐσιῶν, 1. 6. 686 τηούι τηπίδι!]Οηΐβαᾳαθ αἰ Π}6γθη- 
(ἰὰ6, 45. ΒΙη σα 6. ΤῸ5 πηαςδί 01 ΟΡ ΠΟχίδθ σογίπιη ἀπ 6η- 
ἄδτα ἴῃ πιοάσηῃ δἰ οἰαπίισ. ΑΡρρϑ]]αίαγ μοῸ Θθηπ8 4π6}1{8- 
ἐἰι5 παϑητικὴ ποιότης (αἱ. 8. θα 28 5η4., 5ῖνα παϑητικὸν 

ποιόν Ῥῃγ5. Υ 2. 22θα 29, χαϑ'᾽ ὃ λέγεται πάσχειν ἢ ἀπα- 
ϑὲς εἶναι. Αἀ πᾶης παϑητιχὴν ποιότητα τοίογομα 5αηΐ 

νἰγίι5. οἵ νηαμ), “πΟη τη οὐ ἰρ8ὰ 1ἢ ἃρθηαο, 14 οδβδύ δαΐθιῃ 

ἴῃ ΠΟν θη 40 οογπαηΐαν. --- 012 μεταβαλλόντων, ἀ6 Ἰ΄- 
θοιίοτθ σϑηϊ,. 405. δὰ εἴ. δά Ζ4' 9. 990) 14. 

Ἐχίγοιηα οδρ (18 ρᾶτίθ, ὁ 18 --- 25, ᾳφαδίπον 48} 1818. τηο- 

405 δά ἄϊτιο φϑηθα τϑάϊρὶί. --- 14 χυριώτατον, εἴ. δὰ 

ὅ. 1015 11. --- 17 ἢ οὐχ ἡ κινούμενα. ΝΙπηΐγαπι Τ5 
τη  Ποιηδίϊοδθ, «αδιηααδηη ἰηδιηΐδ ἴῃ ΤΟ 5. 5651} 15 δ 

τηοΐα! ΟὈΠΟΧΙΪ8, ἰδιηθῃ 115 ΠῸῚ Ιηϑαπῦ ααδίθημιβ ν 6] πηουθῃ- 

[Ὸ ν 6] βϑηξπηίαν, οἵ. ΠΗ 8. 

ΤῈ δαάθιῃ φαδ  α 8. πο Οη6 Αὐἰβέοίο 5. ἀἸββοσγαιμ (δύ. 8; 

ΘΟΠΟΙΠΙΓ 6 ἢδ5 ἀἰβρυςδί! 0 65 ἰη06Γ 586 βία! ΑΙΟχδη ον ρΡ. 965, 
2ῦ 5644., ΠΟ. ΡΌ886 Θᾶ8 Ρ]8π6 φοῃο τὶ ἀοοα Ττθηά. ΚΚδί. 

Ρ. 990. 

ἔνε ἡ όβάρῥοος ἴς 

Β Ια. Οπ15, τῶν πρός τι, ῬΓΠπαπὶ οπυμηογαί, 1020} 
20 ---82, Ὧἂὸ ἀείη4ε. δι ρ 18 Θχρ !οαΐ {τὰ οΘηΘγᾶ, ἘΠΕῚ, 

404 πυμπογοόσιμι σΟπἐ πού ταίϊΐομθ, 1020 32 --- 1021 14, 

Αἰύθγαμη απο 4 δείίνιαπι ἱπίου οὐ ραβϑίναμι, “14 --- 26, ἐογέϊατῃ 

4αοα ᾿πΐογ τηθηβαγδιη δὲ πιθηβαγδίιπι ἰπίογοθαϊ, «26 ---ὖ. 

ΗΙ5. ἀεπίψας δάϊιηρ! δοοϊἀοηίδ] 6πὶ τ] ΟΠ οπι, ὁ 9 --- 11. 
1" 
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α) 1020) 32 --- 1021α 14. Τὰ κατ᾽ ἀριϑμὸν πρός τι, ααοὰ 

ΡΥ τ πὶ οϑέ τ ᾽ ί!ο η]8. σθπιι8, ἰΐὰ (ἰδέ ηϑα αὖ ἀϊσαηέαν ἢ 
ἁπλῶς ἢ ὡρισμένως πρὸς αὐτοὺς ἢ πρὸς ἕν 38. ἘΠ ἁπλῶς 

4αϊάοπη ἰάθη 5 ΠΟαΓ δίᾳψαθ ἀορίστως, εὐ 6Χ Ορροβίίο νοο. 

ὡρισμένως οὖ οΧ ΘΧΘΙΏρΡΙΟ ἰηΐνα 1021α 4 Δ]]αίο τοῦ ὑπερέχον- 

τος χαὶ ὑπερεχομένου ἃρρατοί, οἵ. ἃά Α΄ ὅ. 9874 21. Ἐ6]1- 
488 δαΐθιη (Ἰβ{1Πο 0 15 Ρᾶγ5, 4ασμ ἀἰοἰέ τὰ πρός τι λέγεσϑαι 
ὡρισμένως πρὸς αὐτοὺς ἢ πρὸς ἕν, ἀαοπιοάο 5:0 ἰπέ6 } Πρ 6 π4α, 

τηἶ6 6. 6Χ ΘΧΘΠΙΡ 8 σορηοβοὶ ροίοβέ, βἰααίάθιη διπλάσιον οἵ 

ἥμισυ, ἡμιόλιον εὐ ὑφημιόλιον ἀοἢηϊξα 5απηΐ πρὸς ἕν, πολλα- 
πλάσιον δυιίεμι οἱ πολλοστημόριον, ἐπιμόριον εἰ ὑπεπιμόριον 
ἀοἤππϊία ααϊάθιη βαηΐ, Π6Ὸ ἰδ πρὸς ἕν, 564 Ἰηΐ6Γ 86 ἴη- 

νίοθιη. Νιηϊτπι απδθοιπαιθ ΠΟ 56η81 βπηΐ πρός τι χατ᾽ 
ἀριϑμόν, δὰ Ομηηΐὰ 5,9 ηΪ Πσαηΐ ΤΘΟΙΡΓΟΟΟ5. ΠΙΠΠΟΓΟΒ, γος 

Ῥγοκο Ῥονίδο. χὰὸ8 Ποάϊα ἀϊοιηΐ τηδπουηδίοῖ; ὮΪ δαΐθμι 

ΠΕΟΙΠΊΘΙΙ ΤΘΕΟΙΡΓΟοΙ ν 6] θαΐθηϊιβ ἑδηΐιη 46 ΠΕ βιιηΐ, δύ πε 5 
ρΡϑᾶπι ΓΘΟΙργΟΟδΠ ἀγα ΠΕΠΘΓΟΤΠΏ ΓΟ 6η σΟΠςΠΘηΐ 

δ ΄, - 1 5 , ς 

(πολλαπλάσιον πολλοστημόριον, 1. 6. α΄, -- ἐπιμόριον ὑπεπι- 
. στ. Ἐ 1 δὸ - 

μόριον, 1. 6. ΕΝ τ ι}» 76} Ἰΐα αὐ πἀπᾶπι απδηάδπι οὐ οθγίδπι 

β'ϑὩΙΠοοηΐ ταίϊοη θη (γ 6] }} διπλάσιον ἥμισυ, 1. 6. 2, ᾿, ἡμιό- 

λιον ὑφημιόλιον, 1. 6. ὃ, 8). ΠΙᾺ ἀϊοῖε λέγεσϑαι ὡρισμένως 

πρὸς αὐτούς νεὶ χατὰ ἀόριστον α3, ᾿ᾶος πρὸς ἕν γε] πρὸς 
ἀριϑμὸν ὡρισμένον. ΑἸΙοΥ ΤΎΘη4ε]. Καί, ρΡ. 122 οὐ δεῖν. 
δα ἢ. 1. νεῦθα Ατιβίοίθ!β βαῃῦ Ἰπογργοίαίι. Εἰ 116 σα! θιι 
ἀἸεῖε: 4α5 Κορ νυ ς ἀν» ἤζαδίοι. πιῦσθη οἷ δἱοἷκ ἀν δὴ 

δἴπο Ζ}᾽ [}6Ροης οὐον" οἴη αροηθηίοη αὐ οἱπαπαίον" δοαῖο- 

ἤθη: αὖ δυιψβιηθίϊοαθ τί! ἶθ Π6 ἰδυ ββιμηπιπὶ ααϊάθ μη ν ϑ861- 

ΘΠ) ΡοΟΐαδϑί ἴῃ ἢ18. ΤΘΡΟΓΝΊ, 564 οἰημηΐα δὰ ταίοπθ8. 560- 
γηθ γ]οὰ85. τ ίθγεηα βιηΐ. ϑΟΠνυ ΘΟ θγι5. δαΐίοθμη απο τῷ δε- 
πλασίῳ ΟΡρΟΠὶ ραίαί τὸ ἕν, ἀα5 Κ᾿ οὐ 5 465 Π)ορροῖ- 

θη «την ἤϊῖπ5. 14 4τππ| ΡῸῚ 56. ΠΟῊ 51} ἱπορίπμι, ργορίθ θᾶ 
ΠΟ ῬΟΒΒΌΠΙ ῬΓΟΡΆΓΟ, ααΐϊὰ Αὐϊβίοίθ 85, 51 ἢοο νυ οἱ αἰββϑέ, βογὶ- 

Ρβίββεί πρὸς τὸ ἕν, πθὸ βιηρ]!οἰΐοι πρὸς ἕν, οὐ ααΐα θα 6 
διπλάσιον εὖ ἥμισυ ἰατηηιαπη ἀντιστρέφοντα ἃ) Ατβίοίοϊ 8 
αἰξοσταπίαν, οἷ. (ὐαί. 6. 6ὺ 80. 70 16. 4]. --- ΤΡ] ἀεϊπάδ τὸ 

ὑπερέχον χαὶ τὸ ὑπερεχόμενον 6886 αἰχὶέ ὅλως ἀόριστον χατ᾽ 
ἀριϑμόν, αθο δά: ὁ γὰρ ἀριϑμὸς σύμμετρος" χατὰ μὴ 
σύμμετρον δὲ ἀριϑμὸν λέγεται (ἰηΐ. τὸ ὑπερέχον χαὶ τὸ 
ὑπερεχόμενον). ΔεΥθα βαθΟΡβοιγα βαηΐξ, φαΐα 'ρβα οορ ΔΈ 10 
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δϑὲ ρουρίοχίοι. 81 βιρθγαηθ βαρογδίο τηΐνουβα ΟΡΡΟὨΐΝηι5, 
ἸΠΘΏΒΕΓΆ,η, ἃ ΟΥΓΙΙΠΘ 16. τη ΘΕ 1, γ 8} ΤΕ 6Ώ), (ἃ Αἰίο- 
Τη ΒΙΡΟΓΟΐαΡ ἃ ἰΐΈΓΟ, ΠῸῚ ἀθΠηϊηλι5:; Θἃ τ] Θηβαγα α1ι0- 

εἴδη ἀοπηϊθηα ογαῦ ΡῸΓ ΠΕΠΙΠΘΙΌΒ, Π6. σΟΓ 8. συ! 46 πὶ Πτπ16- 

τἷβ οἰγοσμπιβοῦρία ἰᾶθο οϑί σταῖο. Ηοο ἴογο χαὰπὶ ν᾽ θαΐαν 
ἀἴσονα νοἰἷβ86, ρᾶγαμη ἃρίθ οομηϊπηχὶς 88 ἸΠΐΘΙ 86 1η8η]- 

[βίο γθριρμδηΐ, ΟἸΠΏ ΘΙ ΠΕΠΊΘΙΙ 6586 σύμμετρον οὐ ᾿ᾶθο 
ἀϊεὶ χατὰ μὴ σύμμετρον ἀριϑμόν. --- 

Δά Ιάδπι το δι ο8 ΘΘηΠ5. 410 φαοάδηι το 0 ρεγπθηΐ 
τὸ ἴσον, τὸ ὅμοιον ἃ]., αιίΐρρα 486. οἸηηΐὰ Γοἰογδηίαν δὰ 
πη  αίθη,, α 8 --- 14. --- «12 τὸ ἕν τοῦ ἀριϑμοῦ ἀρχή κτλ, 
οἵ. δά 6. 1016) 18. 

ὃ) 1021α 14 ---206. ΑἸτοταμι τῶν πρός τί φ'θηϊ5 14 6ϑ; 
ποα δοίξίνιιπι ᾿ῃΐο οὐ ραββίναιη Ἰηογο θα, βῖνθ θὰ ροίθηίίᾶ 

Βιη} 5ῖνθ δοΐιαι, βίνθ ριδθβϑηΐα βῖνθ ρογίοοία βῖνθ [αΐαγᾶ. 
Ηρα φϑπιῖιβ γ᾽ αί!οΠἶβ 410 ΤΠ 918. ἃ ΒΡ ΘΙΊΟΓΟ αἰδυηρπδί, δά- 
ἀϊ «19: τῶν δὲ κατ᾽ ἀριϑμὸν οὐχ εἰσὶν ἐνέργειαι, ἀλλ᾽ ἢ 
ὃν τρόπον ἐν ἑτέροις εἴρηται. Οὐο βροοίθηῦ πᾶθο νϑυθὰ 
«πδιηαιαπι ΘΟΥίΟ Ἃ1ο] ΠΟ ροίοδβέ, ρυο 116 πιο δβύ δὰ 
εἰπβιηο ἀϊ Ἰοοιμὴ ΔΙ’ αθ μη γϑϑρίοθγα Αὐιβίούθ πὶ, ααδ! πὶ Πὰ- 
θδιηι5 Θ 9. 1051 30: αἴτιον δ᾽ ὅτι νόησις ἡ ἐνέργεια. Να- 

ΠΠΘΥΪ ΠΟΠ ᾿Ιρδὶ σαϊάθμῃ ἐνεργοῦσιν, 564 1ζἃ ἰϑῃ!6 ῃ ΠΙΙΠΠΙΘΙ ΌΤΙ 

ἐνέργεια 6588 ρΡοΐίεβί ἀἴοὶ, ααΐα βιηΐ ΡῈΓ ἐνέργειαν τοῦ νοῦ. 

Ηδος ΑἸοχδη Ὁ [πἰουργοίανιο ΘΟ ΠΙπηδίαῦ ῬΓΟΧΙ 8. ΨΘΥῚ5 
«20, φασι «αϊάθπ οἱ ἐνδογϑδίῳ, 4886 Πυμ]Θ.15. ΡΟδ810 {110 8], 

ορροπίξιν ἡ χατὰ χίνησιν ἐνέργδξια. ϑοΒ νυν Ρ Θγ5. αποα 58- 
βρ οαύτ. Θὰμπη 16] ΠΠΠΘΤΌΤΙ ἐνέργειαν, ἀαππι 6χ ἀποθι5 ἴὰ- 

οἴοτῖθιιβ ἤονα5. Θχϑιίβϑες. ΡῸΓ τη }}Π ΠΡ] 1ΟΔ ΟΠ θη ΠυΙΠΘΤ5, [ἃ 
4αδιη 18) ΠΟ οϑύ πρΓΟ 8 0116 ΠῸΠ ν᾽ θέα. ἰδηθ ἢ 6Χ ἴΡ80 
Ατιβίούο! θα σΟἢ ΠΓΗΠΔΙῚ ΡΟ 886. 

6) 1021αᾳ 26 ---ὐ!ῃ. Οὕδα ππσιβααα δηυπηθγδία βαπύ ἄπι0 

ΘΈΠΟΓα τοῦ πρός τι ἴοο μαθοπί σομπηπηθ, αὐ αἰγίδα τῶν 

πρός τι Ὠδίιτα ἃ. ΠΟΙΙΟ οογμδίαῦ ἴῃ ἰρ8ὰ τοἰδίί θη, --- ἐστὶ 

πρός τι τῷ ὕπερ (οἴ. δὰ 1΄ 2. 1003 38) ἐστὶν ἄλλου λέ- 
γεσϑαι αὐτὸ ὃ ἐστιν χτλ. «28, εἴ. (αι. 7. 8. 31: ἔστι τὰ 

πρός τι οἷς τὸ εἶναι ταὐτόν ἐστι τῷ πρός τί πως ἔχειν. 
Τορ. Ἱ 4. 142 29. 8. 140 3. ὈιΙβθηριοπάσμι ἃΡ [}158. οϑέ 

81 ααϊὰ ργορίθγθα ἴῃ σθηθγα το ῦϊνο ροηϊέιαγ, ΠΟ ἡποα ᾿ρϑαμῃ 

τοίογαίι δὰ αἰϊπά, 56 ᾳαΐα αἰϊαὰ γοΐογίαν δά ἰρβϑιῃ. ΕἾα8- 
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π|0 4] οβὲ τὸ μετρητόν, τὸ ἐπιστητόν, τὸ διανοητόν, τὸ αἱ- 
σϑητόν, ἰὰ δϑῃιυβ 411. Εθηΐα τὸ διανοητόν ἴῃ ΘἜΠΕΓΘ Το- 

Ιαἴϊνο ροπίίαν, αἶα διάνοια δά ἴρβίμῃ τοΐογίασ; 81 νεγοὸ διά- 

γοιαν ἀοϊηϊτα νο]αουῖβ, ΠῸη αἰχουὶβ δᾶ τοίουτὶ δᾶ τὸ δια- 

γοητόν (431: οὐχ ἔστι δ᾽ ἡ διάνοια πρὸς τοῦτο οὗ ἐστὶ 
διάνοια, 1. 6. πρὸς τὸ διανοητόν), ἰζα Θπΐμη ἴῃ οἴγοιϊο γοῖ- 

ΒΆΓΘΙΪΒ οὐ 18 Ι͂ἀθπὶ ἀἴοθγθβ, 564. δά οθυίδη) φυδπάδηι ΓΘ]. 
Ἰύθαι τὸ ὁρατόν τοϊαΐίνα μι δϑῦ, ααἷὰ δά ἰρβαμπι τοίογίαν. ἡ 
ὄψις: οοπίγα 51 ὄψιν ἀδἤϊηϊνο βιβοθρουῖβ, πο αἰχουὶβ ὀνμιν 
Γοίουυὶ δά τὸ ὁρατόν, ᾳαδιπᾳαδμῃ δὲ ἴθ ψϑυιπὶ οϑί, βοά δά 
ΘΟ]ΟΓΘῚ. γ 6} 51}}116 φα!άρίαιη. Εδάθη γΓϑ]ᾳπογαμ, 4π86 6Ππ- 
πηοΓαία βαηΐ, τοῦ μετρητοῦ, τοῦ ἐπιστητοῦ, τΤαῖϊο; ΠΙΠΠΪΓΠῚ 

ἴῃ ος ΤΟΙ! η18. ΘΘΠΘΓΟ. ΠῸΠ Δἰίευ πα οὐ τηπίιπα ᾿πίογοθα!ί 
ἰηΐθυ ἀπᾶ5. τϑ᾽ δέ! Οἢἶβ Ῥᾶγίαθϑ. ν᾽ οἰββιίθ0, αὖ πὐγιβαιθ ΡΑΓΕΒ 
πδίατα Ρ6. ἰρβᾶιῃη γϑ θη θπὶ ἀοΠηϊαίαν, 564 ἃἰίογὰ οϑί 88}- 

βίδηϊια ΡῈ. 86, αἰΐοσα πηϊοθ ἴῃ ΓΘ δ!0η 6. βιιᾶι Πᾶροί ηδία- 

ΓΠΊ. --- ΑἸΤδπ ἢ. 1. Ἰη ογρτ οί! μη 6 πὰ οχβ θεοί ΑἸθχ. Ρ. 3572 564., 
4αθμι βϑοιίιβ δϑὲ ϑ νυ θΊοτιβ. ΠῚ δηΐμ σοηϊξίνοβ οὗ ἐστὶ 
διάνοια «32, οὗ ἐστὶν ὄψις 1, 3, ποὴ πϑαΐτι8, 564 τηᾶβοα- 

[Πη| ΘΘΠΘΙΪΒ. 6886 Γαΐ], ἤθη ἴῃ τηοάπιη σψοῖρὰ ᾿πίογργοίδει 
5πη{: σΟΘἸ ΓΔΕ ΟΠ 6 ΠΟῺ ΤΟίθυτὶ δα Πομηποπὶ οοϑ]αηΐοπι, 566 

Δ το σορἸαΐδηη, ἃ. ρου μάθ. νἰβίοηθμι τοὶ. Ὁποα απδηι- 
ἀπδμι ΡῸΓ ἰρβᾶ ἢᾶθο νϑῦθὰ ΠΟΙ ᾿Ισθῖ, ἐδιηθῃ [ἃ πὸ αἰβουῖ- 
ΠΠ]6 ἢ [8 ΘΘΠΘΓΙΒ ἃ ΒΌΡΘΙΙΟΥΙθ85. ἀπόθιβ, τῷ ἄλλο πρὸς 

ἐχεῖνο λέγεσϑαι «28, πο φῃοά ἀϊεῖέ: δὶς γὰρ ταὐτὸν εἰρη- 
μένον ἂν εἴη «32 δχρ!οατὶ ροίοβί. Οὐδ δαπίάθμ ἀ6α] οχ- 
ΡΙϊοδί Ομ θπι, δαπάρθιῃ ἰηϑβέϊψα! ΤΎθπά οὶ. Ἰκαῦ. Ρ. 128. (εἴ. 1 0. 
1050) 84. Τορ. Ι 4. 142. 29}; οδἴονυιμη ἢ ΡΪαπ6 ῥτὸ- 

Ὀᾶη43ἃ 510 Βᾶθο Αὐιβίοίο! οα γο]αύϊοπὶβ ἀἰβεποίῖο, ἰασο ἀπ}1- 

(65. ἘτΘηΪΠ ΡΟΠΔΙΙ15 ΤΟΙ ΔΙ ΙΔ ῬῈΙ 856 οὖ Δ50] {6 6886, 
5664 ργοίδθοίο δὰ 561}}}}8. συ] δορὶ  0}}18. ν 6] 56 Π510}}}5. θαΐθ- 
ἴθ η8 6δδ΄, ααδίθηϊβ οἵ ἰρ8ἃ δά βοϊθῃς8πι) ΘΟ ΔΕ] 6 ΠῚ 56η- 

ΒΈΠ|, οὐ βοϊδηξία ν6] οορ ἐαί!ο νο] βθηϑβιι5 δ ἴρβᾶπι τ θυ ἐαΓ, 
οἵ. Τ᾽ 5. 1010) 30 544. --- )6 διποπάδηαα ᾿θοίϊοπα να]ο.. ὁ 9 
αἰβραίανι ΟΡ» 5. ρ. ὅ4. 

41) 1021 8.---11. Ηδοο οἰμηΐα ἰδ ΡῈ. 86. 6888 πρός τι. 
ΑἸΟΙ 1 6 1. 1. ποῃ 6856 νυ] πρός τι χαϑ' αὑτά, εἰδὶ 4αᾶθ 
Βιηῦ ΘΧ ὈΓΪΪ5. 115. ἀποθ8 ΘΟ Πθυ 5, --- Αοοθάμπηΐ 8|18, 
ααδο ρΙορίογοα ΡῸΓ 86 βαηΐ το]αίϊνα, ααϊὰ σθημ8, οἱϊ βιιηΐ 
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Βα! Θοία, το αὐ μ θα σοηξποί, να! τηθαϊοῖηδ, ααΐα οἰτι5 σ68- 

Ὠτι5, βοϊϑηξζία, γϑἰ αὔθ μθ αδηδπ βἰσηϊΠοαί. ΑἸΪΟῚ οὐ το- 
οἴϊι5. ααϊάθαι 46 δαάθιῃ τὸ ἱπάϊοαΐ Τορ. ΓΝ 4. 124 18: εἰ δὲ 
τὸ γένος τῶν πρός τι, οὐκ ἀνάγκη χαὶ τὸ εἶδος" ἡ μὲν γὰρ 
ἐπιστήμη τῶν πρός τι, ἡ δὲ γραμματικὴ οὔ. ὅορῇ. ε]. 31. 
151ὺ 34. (ὐλί. 8. 11α 20 5Ξ4ᾳᾳ. Ττθηα6]. Καί. Ρ. 127. --- 1)6- 
ηΐψαθ 41 510 ροῸ δοοίάθῃβ τϑἰαἰϊνιη, οχ ᾿ρ88ἃ δοοι ἀθηΐ 8 
ῃοΘέοη6 ἴδοι! 6. 1πέ6 } ΠΠἸο δαν, 68 --- 11. 

- 

ΟΑΡ. ΧΥΙ. 

“ΤΠ ἐλεξιος ῬΥΠη.Π Θἃ Γ65 ἀϊοϊίασ, οἱ πθο ἀθοβὲ 60 1Πϑ8ι- 
ΡΟ δοσθάογο ροίαδβέ α}}ὰ ρᾶγβ, 1021 12 --- 14 (οἵ. Ρῆγ5. ΠῚ 6. 
2074 8: οὗ δὲ μηδὲν ἔξω, τοῦτ᾽ ἐστὶ τέλειον καὶ ὅλον, υδὶ 

χαϊάθαι τὸ τέλειον Ορροῃίίαν τῷ ἀπείρῳ), ἀδίπάβθ δὰ τεβ, 
486 Ρ]ΘηΔ ΠῚ δὲ σΟΠΒΕΠΊΠΙδ 8 ΠῚ 5111 ΘΘΠΘΤΙ5. νἰγ αΐθιη δϑύ ἃ8- 

βϑουία, σαδθ 4α! 46 ΠῚ 5] 5:1 Π Οδί10, 4 ΙΟΠΪ Δ ΠῚ τηδὶὰ οἵ ᾿ρ88 νἂ- 

ΤἼ05 ϑγδάτι5 οἵ βιιδτη 4αδπάδηη ρΡοΥ δοίη θαι δαπη{πηΐ, οἰ τη 
Δ τηὰΐὰ ἰγϑηβίουυὶ ροΐθβϑέ, αὖ ρογθοίιπη σ᾿ αΠ Ὠ] ΔίΟ 6 86 

5: Π}}Π1ἃ αἰϊοδιημβ, ὁ 14 --- 23, ΠΙΔμ 5 ΠΟ ΟΠ Θ Ρ ΘΓ ΠΘΓΘ 

δ απδηεέαξεπι, πὰπης δά «δὶ αΐο πη ν γα ΑἸΘΧΆΠ6Γ τηοπδΐ 
Ρ. 570, 10. --- Ἰϑεπίψαρ ᾿ἰοθὲ φαϊἀρίδη 5. ΠἸΠ]8π| 5110 1Π 56- 
ὭΘΤΘ. ῬΘΓΓΘο ΟΠ 6) ββθοπέιη ΠΟῺ 510, ἰδηηθη τέλειον ΠΟΙΠΪ- 

Πδέμγ, 5] 14 4πὸῸ δηα1 θομπαμ οβϑῦ δὲ ποπεδβίμπμι, οἷς ὑπάρ- 

χϑι τὸ τέλος σπουδαῖον Ὁ23. Ἠδης 5ἰρῃϊΠοδοποιη ἀοὶπάθ6 
ἜΧροηϊ οὐ οοιηργοθαί, 24 χατὰ γὰρ --- 80 ἔσχατον, 564 
ΡΆΤΌΠΙ ἃρίμπι ᾿ῃβ{Π 10 ΓΟ ηΐΆΠ4Ὶ οταϊΐηθη)., πο 6ΠΪπὶ 

ἀϊοῖε: κατὰ γὰρ τὸ ἔχειν τέλος τέλεια (ἰηΐ. λέγεται, οἵ. 1 4. 
10ῦϑα 13: χαὶ τἄλλα τῷ τέλος ἔχειν λέγεται τέλεια), 14 ἴα 

ἀδιπιπι δ Θχρ θα πππὶ ἢησ τπϑῖιπὶ νος. τέλειος ΡΥ Π6 1, 

8ὶ Δα! χουητ5 δχίγοιηα σογθὰ 29: τέλος δὲ χαὶ τὸ οὗ ἕνεχα 

ἔσχατον. Ἐϊοηΐη) ργορίογοα τέλεον ποπηϊηδίαν ἀα! ἀααϊα Βὰ- 
θεῖ τέλος σπουδαῖον, φαοῃϊδιη ρΓΟρΡΥΪα δὸ Ρ᾽Θηἰββίπηᾶ νἱ τέ- 
λος ἀϊοϊίαν τὸ οὗ ἕνεχα 5ῖνα τὸ ἀγαϑόν, εἴ. δὰ Α΄ 8. 9884 31. 
δπο δαΐθιη ἃγϑιπηθηζαί! ΟΠ θη ἰπίοιταρις Αὐἰβίοίθ! 65, ἱπέογ- 

Ροϑβιία δὰ 5: ΠἸοδίο 6 νου. τέλος, 4πἃ 46 δχίγθηηδ ῬϑυηἸοΐ 6 
πδαγρδίαν Ἰἀθοσια δά τηοτίοθμι, τὴν τελευτήν Ὁ28, {γδηβίογγὶ 

Ροΐεβί. (ἐδίθγυιη πη) ΠΟΘ] ΡΘηΐο ἤᾶθο βουϊρία 5ἰηΐ, σε] 
ΘΧ ῬΓΟΧΙΙἾβ νογ ]15, ὁ 80 --- 84, ἀρραγοί, ὉΡ1 δπιιπιθγαίαβ δηΐθᾶ 
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βΙ σ ἢ! ΠοδίΙΟ 65 ὈΓΟυἹῸΓ σοιμρ] οι: 4πὰ6. οηΐπὶ ἄπο Βἰς βέα- 
ταϊξ σΘηθγᾶ ρου [οί η]5, δὰ υἱἷχ συμ ΡΥ] Π}18. ἀπδθιι5. δ᾽ θηΠἢ- 
ΟΔΕΟΏΙθ 15. ΘΟ .}1 ὈΓΟΓΒΙ8. ρΟβϑιηΐ ΘΟΠΟΙΠατὶ, ἐθυ τη νΈγῸ 
Θαιίάθηη. ΠΟΘ νἰάθὸ φαομπιοο ἰνἰ5 ἀπ )ι5 φΘη θεῖ θ5. ΘΟι- 
ΡΙθοῦ νο]πογιῦ. --- ΗἸβΒ. ἀρηίψαο δά 41 τὰ χατὰ συμβεβηκὸς 
τέλεια 1022α 1---3, 1461. ΡΙῸρ6 ὑϑιθ δ, αᾶ6 ΔΙ Θιηι5 
1 2. 1004« 80. 

ΟἾΡΥΧΨΤΙΕ. ᾿ 

Πέρας Ῥυϊμηιπι 5]: ]ΠΟαΐ ἐου] Πτη, 410 «πα ἱποϊαα!- 
ἴὰγ, «4 τὸ ἔσχατον --- οὗ ἔσω πάντα πρώτου (πρώτου οὺτ 
δαἀάϊέαμι 50, ἀρίο ΑἸοχ. ρ. 577, 23. ὀχρ!!οδῦ; τὸ δὲ «πρώτου» 
προσέϑηχεν ἐνδειχνύμενος τὸ χυρίως πέρας, ὃ οὐχ ὡς μέ- 

ρος ἐστὶ πέρας ἀλλ᾽ ὡς τὸ χυρίως ἔσχατον, ὁποῖόν ἐστιν 
ἐπὶ τῶν σωμάτων ἡ ἐπιφάνεια. δύναται γὰρ καὶ μέρους τι- 
νὸς ληφϑέντος μηδὲν εἶναι ἔξω, ἀλλ᾽ οὐ πρώτου" πρὸ τού-- 
του γὰρ τοῦ μέρους αὐτό.). ΑΜ πᾶς 5ἰρῃϊποδίίομα νἱχ αἰ - 
ἴον, φαρά ἰίθγο ἰοοο, αὖ --- ὅ, πέρας [ογιπδπη ἃς ΠΡΌΤΔμΙ πιᾶ- 

ΘΒ 115. δχίθηβαθ ἀδποίασε αἰοϊς. )οἰηάο, «Ὁ --- 8, πέρας 

δϑύ δοίίο ηἹ8. δἰ οαΐα8. οαβα {1Π8}15, ἐφ ὃ ἡ κίνησις καὶ τὸ οὗ 

ἕνεκα --- ἴᾶθο Θηΐῃ] πίον 86 ἐχ παραλλήλου 5ππηΐ σοπίαη- 

οἷἃ ---, ΙηΐοΡάπιη οἰΐδμι ὦ, πη46 οταϊίαν δείίο, πέρας ἀϊοὶ- 

ἴα, ααοηΐδιη ᾳαοα Ρυμημ δϑύ ἴῃ ἀρθηο, ᾿ἀθῃ} ΘΧΕΓΘΏΜΙ) 
ἴα ἴῃ ἀ δἰ Πθεγαίίομθ (1 τππΐδμάα βουὴ νου θοσγιιη ἀἰβέϊη- 

ΟἾΙΟΏΘ, 48} ρ88 Γ6Ὶ Ὠδίῃγα σοπμπηθηάδίδιη 6586. ΔΙΘΙΓΟΥ, 

ΑἸ χδηανὶ βθοιίαβ διπὶ ἰΠ οΓρι ἰδ! οπθ Ρ. 378 54.) Ὅθηί- 

4.6 πέρας 5 5έδηΐξίαμη οὐ ποίϊοπϑιὰ ΓΘῚ Ομ 5} 060 5] 9 ΠΠἸοδί, 

α8---1θ0, τῆς γνώσεως γὰρ τοῦτο πέρας, εἶ. ἀὰ .1 8. 988α 28. 

- Ουοά ἴῃ Πη6 οδρίἰ5. Αὐβέοίθ! εβ 46 ποίίοπαιη. ἀρχή οἵ 
πέρας τησΐια ἰηΐον 856 σαίίοηθ ἀἰεϊξ, τὰ απδηιαιιδιη (6. ᾿ρ515 
ΠΟΙ ΟηΙ ιι5. νογθ βίδίαϊ, βἰψαί θη βυθίθοία οδὲ ποίϊο ἀρχή 
ΠΟΙΙΟΙΙ πέρας, ἰαιηδη ἐδ νι θίδίθ πδιι5, ὁσαχῶς λέγεται, ΠΟῚ 

ΡουηἊθ. δύ νϑίπμῃ; δἰθηΐμη ἀρχή 5188 απαβάδιη δοσθρὶξ 8ἰ- 

ΘΗ ΠοΔΙΙΟη65, 4π85 πέρας πο0η Βαθοί, 4 αποα ἴδοι! 6 ἃρραγδέ 
ΘΟὨ ΘΓ 015. οᾶρ. 1. 

οὐ ΣΝ. 

Εογααΐα κα ϑ᾽ ὃ 5 βαθίθοίο ργοροϑβιςοηΐβ δ Ἰοαΐι5. δα αϊ- 
ταν ἤδη Βαϊ λϑί σἱμη, αὖ 1ΠΠ1Π8 ΠδίμιΓ ἃ ΠῚ 518. 80 ΡΓΟΡΙ 5. ΠηΪ- 
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θὰ5 ἱποϊιιάδί, νϑὶ αὶ αατπι ἀϊοίπιβ: ὁ ἀγαϑός, καϑ'᾽ ὃ ἀγα- 
ϑός, εὐδαίμων ἐστί, ἴῃ 'ρ5δα Βοηϊέαίο, ποη Δ ἈΠ ̓ ΐα Α]1ὰ οαιιβὰ, 
ἴπ6586 θϑδεςαίμθπι σοἰαμηιβ; δ χάσῃ ἀϊοίπιαβ: ἡ ἐπιφάνεια, 
χαϑ᾽ ὃ ἐπιφάνεια, χέχρωσται 5ἶνα: τὸ σῶμα χατὰ τὴν ἐπι- 
φάνειαν χέχρωσται, ὩΘῺ ΘΟΥΡΙΙ5. ΠΘ΄6. γ6ΓῸ [Πηθ68π), 564 5ι- 
ΡΟΥΠοΙοπὶ 6556. αἰοίμηιιβ, 486 δαδρία παίαγα ΘΟ] Ογ μι τ ϑοϊρἰ δύ. 

ἴπ 1Π|0 Θχθηιρίο τὸ εἶδος 55 Πανὶ ἰόντα χαϑ' ὅ νογα Αὐὶ- 
βίοι 6β αἰεὶ, ἴῃ ἃἰέουο διαΐθπι ὀχθιηρίο τηδίθυϊδθ Ποιηθη α 18 
ΓΘού5. ΟΠ δ᾽ ββϑύ: βιοἢἸΠ δύ. ΘηΪ ΠῚ ΠΟῺ [8] π]δίθυϊδ, ΟΕ 18 ΠῚ 

τὸ πρώτως (Ϊ. 6. Ρεῖ 856) ὑποχείμενον νοὶ δεχτιχόν, εἴ. ΑἸδχ. 

Ρ. 580, 16: ἔοικε δὲ καὶ τὸ πρῶτον δεχτιχὸν τῇ ὕλῃ ὑπά- 
γειν" χαϑόλου γὰρ ὕλην εἶπεν, ᾧ πρώτως τι ὑπάρχει ὡς 
ὑποχειμένῳ. --- Ἐ)6. σαιιβ8}} νἱ ργδθροβιοηΐβ χατά, «19 - -22, 

ἀϊοίαπι οϑὲ δα “}΄ 6. 9870 9. Τιομρῖιβ. διιίθιη Ὁ πος ρἘ}|0- 
ΒΟΡΒΙΟΟ ργδθροβιίοηβ χατά ἀϑὰ αἰϑβδί, φαοα ἀ6 οἰ ββἰ μὰ 

δἰτι5. ΒὩἸΠοδί θη 6 [068}} Ατιβί, δα «22 --- 24, 
Ιη446 5[}}}}}5. θχβιβε!ς ἀβὰ8. ναι θέαβ ἴῃ [οτιπαϊὰ κα ϑ αὑτό. 

Εδὰ Θμΐμη ῬΥΪμητΠῚ 86 ΡΟ 551 Π}1ΠῚ 5 ΘὩΪ Ποδὲ ΠΟΙΟΠΘΠῚ 55 8}- 

{816 πὶ δἰϊοπίαβ. τοὶ, εἰ. δά Ζ 4. 1029) 14. εῖηάα ποίαβ 

ΟΠΠ65, ααδοοπῃααθ πὶ {Δ ποίοπο (ἐν τῷ τί ἐστι, οἵ. δὰ 
Ζ 4. 10304 18) εοπἰπηρτπίαγ, μΒὰ5. Θηΐπὶ 5 σμἰΠοαῦ σΘΓὈ15: 
ὅσα ἐν τῷ τί ἔστιν ὑπάρχει, εἴ. ὑπάρχειν νε] ἐνυπάρχειν ἐν 
τῷ τί ἐστι 13. 1θ020α 18. Αη. ροϑβί. 1 4. 734 84. 6. 74« 8. 
22. 844 13, 14, 25. 4]. λέγεσϑαι ἐν τῷ τί ἐστι Αῃ. ροϑί. ἢ 4. 
91α 19, 20 ((0]]. λέγεσϑαι ἐν τῷ ὁρισμῷ Τορ. ἱ 8. 103) 
13, 14). χατηγορεῖσϑαν ἐν τῷ τί ἐστι Τορ. 1 ὅ. 1θ02α 52. 

18. 1056ὺ 22. ὙΙ1 8. 1584 18. ὅ. 154« 27. 4]. Ηαΐο βισηῆ- 
οδύϊοηὶ ἰογηαία χαϑ' αὑτό, ἀαται αᾳαϊάδμι τοΐουίασ δὰ πο- 
ἰὰ5 ΠΟίΙΟὨΪ5. Βα βίδα 18, ΘΟὨ ΓΑΔ ΠῚ) βίπηαὶ Δ 410 ΑἸ. ροϑί. 
Ι 4. 73α 24, υὐ 5ΙσῃΙΠοοῦ ΠΟΐΟΠ 65. ἴῃ δι ἰΐι 8[ 18. ΠΟΥΟΠΪ8 
ἰηοἰαβα5: χαϑ' αὑτὰ δ᾽ ὅσα ὑπάρχει τὲ ἐν τῷ τί ἐστιν, οἷον 
τριγώνῳ γραμμὴ χαὶ γραμμῇ στιγμή (ἡ γὰρ οὐσία αὐτῶν 
ἐκ τούτων ἐστί, χαὶ ἐν τῷ λόγῳ τῷ λέγοντι τί ἐστιν ἐνυ- 

πάρχει), χαὶ ὅσοις τῶν ἐνυπαρχόντων αὐτοῖς αὐτὰ ἐν τῷ 
λόγῳ ἐνυπάρχουσι τῷ τί ἐστι δηλοῦντι, οἷον τὸ εὐϑὺ ὑπάρ- 
χἕι γραμμῇ χαὶ τὸ περιφερές χτλ. --- Ταμη ρμ6ῖ [οτγιμαΐδπι 

καϑ' αὑτό Ξἰσυϊποδίυν τὸ πρώτως δεχτιχόν, «29 --- 32, εἴ. δά 

α10. Ζ4. 1029) 106. 4. 1044 20. --- Οὐὕδηι φαδτίο ἰοοο 
αἰϊεγύ βἰσηὶ Ποα!]Οη θη, αὐ χαϑ' αὑτό 51{ οατπιδα Δρβοϊαέα αι 6 
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ὨΟῚ δϑὲ δἰππἊθ βιιβρθηβα, Θ8 1 6Χχ δἰΪαίο Θχθιηρ] 0 ἃρρᾶγοί 
ἃ ῬΥΠηδἃ 59 ]ΠΟΔΙ ΟΠ 6. ΠΟΙ τπα]{ππὶ ΑἸ [Θγγ 6. ---- Οαϊηίο ἀ6- 
ηἴχψαθ ἰοὺ α8ὅ: ἔτει ὅσα μόνῳ ὑπάρχει χαὶ ἣ μόνον, ἀα- 
Ὀίπιη νἷἱχ οϑὲ ααΐη τὸ ἔδιον ργορυῖίο Βαΐϊιβ γοοα θα} } 56 η88 
Ατιβέοθ! 88. ΒΘ ΠΟΔΥῚ νοϊπογιί, οἷ. Τορ. 1 ὅ. 1θ2α 18: ἴδιον 
δ᾽ ἐστὶν ὃ μὴ δηλοῖ μὲν τὸ τί ἣν εἶναι, μόνῳ δ᾽ ὑπάρχει 
χαὶ ἀντιχατηγορεῖται τοῦ πράγματος, οἷον ἴδιον ἀνϑρώπου 

τὸ γραμματιχῆς εἶναι δεχτικόν χτλ., ἃἂ6 Ὀταδίου ἃ]105 Τορί- 
οοταιη 0605 Ρ]αση05 πηϊν γβαπη Πρ σατῃ Υ, αὶ ἴῃ Θχου! θη ἃ 

τοῦ ἰδίου πιίατα νογβᾶίαγ. [ἃ γΈΓῸ 581 σοἱαϊῦ ΑΥ. 5] Π ΔΓ, 

δααίάθμι ποθὴ ἰπέθ 19 Ὸ, «ποιηθ 40. βου 6 ροίαπογι ἡ μό- 
γον, 50} ὁπάαπι ροίι5 ταῖς ἦ μόνῳ, «δι ᾿δοίοῃθιη οἵ 
δαἀποπο5 Αἰά. ὅν. οὐ Ββ8. Ὄχι θεηΐ. Νροὸ φγοχίμηα νϑυθὰ: 
διὸ τὸ χεχωρισμένον χαϑ'᾽ αὑτό, νἱάἀδηΐαν ΘΧρ]!οαγὶ ΡΟ5856; 
δἴθηϊμη τὸ χεχωρισμένον νἱχ Αἰϊΐον δοορίαβ, ἡπδμ αὖ 51 16, 

ααοά ΡῈΓ 86 οἱ δρβοϊαίθ δβδί πθῆτι δἰαα ααϊάχαδμη ἃ 6χ- 
βἰβίθηψδιη τ ΑΙ, οἷ, δὰ Ζ1. 1θ028α 84: φποά «υϊάθιη οὐπῃ 
δία τοῦ ἰδίου ἢ} 10 το 0 οομδογοί. ΗΐΪβ αὖ τπθάθαν ΕΠ - 

Πα ἐδ 8, Βαβρί ον Βου Π παμ 6556: ἔτε ὅσα μόνῳ ὑπάρ- 
χει χαὶ ἣ μόνῳ, διότι (ἰμΐ. τοῦτο νοὶ] τοιοῦτον) χέχω- 
ρισμένον χαϑ'᾽ αὑτό, ᾿ι. 6. ἀϊοίίατ χαϑ' αὑτὸ ὑπάρχειν, 5ὶ 
αα1ἃ 50}1 4116} τοὶ {τ θαϊξαν, «αδίθητιβ 5011 {τ θαϊέαγ, «αϊὰ 
ἴα οἃ Τ68, σΪ 5011 1Ππ4 {Ἰ]ναγ, βθοίαβα ἃ ΓΘ (Π15 ΡΟΥ 88 
δβϑί. Εἰ διότι ηπϊάθιῃ ρῖὸ διὸ τό ὃχ τὴρ' οϑά. 77 δῃοίδέαμῃι 
δβϑί; νοῦ. ὡρισμένον, φῃοα 1άδτη ο0α. Παρθεῦ ργὸ χεχωρισμέ- 

ψον, ῬΙΌΡαΓΘ ἀπ ζαν τη, 4 αΔΙΠ 8ΠῚ| δρίμμι δϑί, “ἴδ 6Χ 
νοῦ. χεχωρισμένον ἴδοι! 5. Θχρ! !οαίαγ ψὰγ. ἰθοΐ, χεχοωσμένον. 

δοά πὰ ἰἰὰς οΟΠΪΘοίαΓα Θ᾽ ΘΠ 8 ΠῚ ΒΟΓΙΡίαΓαμα τη] πϊ οΟΠίΙ- 

ΘΘΡΙ τ ϑυϊ 1556, ΔΘ ΠΟΡΘΓΟ ἀπθιίο; ΑἸοχαπά θοῦ ἰᾶπη ΘΠ 61 

[να ναὶ (οχύμμη, 41 πη ψα]ρ Δ[ΠΓ, 
1)6 ἰουαϊα χαϑ᾽ αὑτό εἴ. αα Ζ 4. 102θα 14, 29. Ττεπά. 

καῖ, ρ. ὅ9; 41105 Ιοδοβ Αὐϊβί., 4] βδιιπὶ ἀθ δδάθιι το, 60116- 

οἷν ναι Οτρ. δὺ 16. 

ΓΑ ΧΙ 

γόοοάρα διάϑ'εσις 5᾽5 "ΠΟ Δ ΟΠ 6 ΠῚ Οχ ἰρβᾶ δἰ. οἵυ- 

πο] ρα Αὐ. τορϑίογο βέπαά θέ, β6 πθὸ ΠΟΙΟΠ θη δοοιγαίθ ἀ6- 
ἢηἰξ, αὐ ἃ πού οπίθι5. αἰ θιι5, νϑὶαῦ ἕξις, πάϑος, ἀϊδείηοτα- 



Δ 0. 1022. 267 

αΓ, μ6Ο γαγιθίδέθπι τἰ581185 Ρυβρίοαθ. Θχροηϊ. ποα οδηΐμ αἱ- 
εἷι: ἢ χατὰ τόπον ἢ χατὰ δύναμιν ἢ κατ᾽ εἶδος, Ῥτίνηα 4αϊ- 
ἄδπι νοραθα] νἱβ διάϑεσις χατὰ τόπον 5818 δϑύ ρίαπα; δἵ- 
486 αἰίεγα, τῇ χατὰ δύναμιν διαϑέσει, νἱἀοίαν ν6} ἀϊνογβὰ- 
Ταπὶ ψΊΓΙ ΠῚ ἴῃ ΠῸ ΘΟΓΡΟΓΘ ΘΟΠΙΠΟἴδγ τη 15 519 ΠΟΔΡῚ ΟΥΩΟ, 

Εχ 480 δ]ίθγα βῈΡΘΙΙΟΥ. οϑύ αἰίθγα ἱῃ θυ Οσ, μαθο ἰδίιι5. ρδΐοί 
11 ἃγέϊα5. οἰγου βου ρία δβϑύ, οὖ πᾶ ϑπηΓ 51η1Π|8ἃ, απᾶ6 ἴα- 
616 οχ Αὐβίοίθ θα ἀθ δηπηα ἀοοίγ ἃ ΘΧΘΠΊΡΠ18 ΠΠπ5ΐγθβ, οἵ. 

ΑἸοχ. δά ἢ. 1., ν8] ἀϊνθγβαγαπι ραγίϊαιη δὰ αἰϊβροβιίίο, απἃ 

ΘΟΥΡαΒ. δά ἃρϑηάιμη. δα 4 ραϊθπάσιην ἰἀοποαπὶ Πί, οἵ. 
12. 1019 4: νῦν δὲ ἔχει τινὰ διάϑεσιν χαὶ αἰτίαν χαὶ ἀρ- 
χὴν τοῦ τοιούτου πάϑους. Ἰ)υβίαπι νογὸ οδϑέ, 4αά]6 νοἱαθ- 
τς τογϊαμι διαϑέσεως Θοπιβ ᾿πὲΈ6}}Π15Ὶ1. ΑἸθχαη ον. [ΟΥΠΙ8 ΠῚ 

ΓΟΓΆΠΙ 565: ΒΙ]Π ἢ ραζαῦ βρη Ποανὶ (οἵ, ρΡ. 982, 25: ἢ τὴν 

κατὰ τὸ εἶδός τὲ χαὶ τὴν μορφήν, ὡς ὅταν λέγωμεν τὴν 
τοῦ ἀνδριάντος διάϑεσιν ἢ τῆς εἰκόνος), 564 ἰὰ 51 νοἰαῖ85- 

βού ἀἴσογα Ατιβίοίθ! θβ, δά νοο. εἶδος δαϊθοϊββθί, ορίμοσ, νοΟ. 

μορφή, οὖ τϑοίϊίϊβ ργοΐθοίο ΒΟ Ο ϑ'θπιιβ ΟΠ] ῬΥΪΠΟ ΠΟΠΙ μη χἰ5- 

βού. Αράϊιβ ν᾽ ἀδέαν. σοϑὶξαυ! ρόββα 46 ογάϊηθ ὉΠ ΟΥ5 οὐ αἱ - 
[ογοπίϊαγιμη ἰῃ σΟηΠοϊοπἀἃ ποίϊοηῃθ, οἵ, Αἢ. ροϑβί. ἢ 13, 974 29: 
εἰς δὲ τὸ χατασχευάζειν ὅρον διὰ τῶν διαιρέσεων τριῶν δεῖ 
στοχάζεσϑαι, τοῦ λαβεῖν τὰ κατηγορούμενα ἐν τῷ τί ἐστι, 

καὶ ταῦτα τάξαι τί πρῶτον ἢ δεύτερον, χαὶ ὅτι ταῦτα 

πάντα, εἱ αἀ Ζ12. 1038. 32. δ] θὰ ἰπ ᾿ποάπιη ΤΊΘΠΑδΕΙ. 

νἱἀδίαν μᾶθς γϑῦθὰ ἱπέ!]οχίββο Καί. ρ. 96: εὐμ ἀσθηῖ τπεΐοι" 

χατ᾽ εἶδος αἷοὸ Θναπιηρ 4165 βορνῖ} 5. πὶ πονϑίοίιθι ἐδί, αἰἷθ 

δἱο ἐπ ἀοπα ἤῆονκηναίοη αἷς δοίηοη Τοῖΐου αἰανδίοίϊξ, 80 

ἐδέ ἀαάινοἶ, ἰα5 Ῥοδθη δοἰδέ αοίδνηνν. 

1)6 ποίΐοπε Ατὶβίοίθ!οα τῆς διαϑέσεως δοσατναίο αἀἶβρα- 

ἰαταπί Τγθηά6]. 46 δη. ρ. 560. ΚΚαί. 1. 1. γαῖ Οτρ. 8 35. 
ΒΙ656 1. ρ. 75. 

ΠΑΡ ΑΣ. 

Ἕξιες φῬγίπιπμη, αὖ ΠΟΙ6η ν γθά}6, ἰρβᾶμη βἰθηϊ ποδί Πᾶ- 
θοπαϊ δοίϊοπθιη, τὴν τοῦ ἔχοντος χαὶ ἐχομένου ἐνέργειαν 

4 ---Ἰ11. Τεἰπάς ἕξις ἀϊοϊίαγ φψαδο! θεὲ διάϑεσις, χαϑ' ἣν 

εὖ ἢ χαχῶς διάχειται τὸ διαχείμενον "10 ---12. Ησο 5ϊ νΓδ 

αἰχίββοὶ Αὐϊβίοίθ! οβ, ἕξεις ἤθη Εἰ Ἕογγος. οἰπηΐηο ἃ διαϑέσει, 

οἰεπὶπι διάϑεσις ὑγιεινή νε] νοσώδης, φαοπίδιη εβὲ διάϑεσις 
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τοιαύτη "12, εἱ ὁ διακείμενος εὖ ἢ χαχῶς διάχειται, ρτορίεον 

14 ἰρβίμ δβϑοῦ ἕξις ὑγχιεινη νοὶ] νοσώδης. μοηρ6 τϑοίϊιβ. οἵ 
βασπι οὐ δαηάθπι ψαϊράγθιη νοῦ. ἕξις ἀϑαπὶ ΑΤΙβίούθ!οβ ἀ6- 

βουρβῖς (αι. 8. 8) 2 --- θα 13, εχ 4ἃ ἀϊδραίαιοηα ᾿ᾶθο ρΡο- 

εἰβϑηιηι βαηΐ οοηΐονθηάα: διαϑέσεις δὲ λέγονται ἅ ἐστιν εὐχί- 
γητα χαὶ ταχὺ μεταβάλλοντα, οἷον ϑερμότης καὶ κατάψυξις 
χαὶ νόσος χαὶ ὑγίεια καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα" διάχειται μὲν 
γάρ πως χατὰ ταύτας ὁ ἄνϑρωπος, ταχὺ δὲ μεταβάλλει ἐκ 
ϑερμοῦ ψυχρὸς γινόμενος χαὶ ἐχ τοῦ ὑγιαίνειν εἰς τὸ νο- 
σεῖν χτλ. --- ὥστε διαφέρει ἕξις διαϑέσεως τῷ τὸ ἹΜιὲν εὐκί- 

γήτον εἶναι, τὸ δὲ πολυχοονιώτερόν τε χαὶ δυσκινητότερον. 
εἰσὶ δ᾽ αἱ μὲν ἕξεις χαὶ διαϑέσεις, αἱ δὲ διαϑέσεις οὐχ ἐξ 

ἀνάγκης ἕξεις" αἱ μὲν γὰρ ἕξεις ἔχοντες καὶ διάχεινταί γέ 

πως χατ᾽ αὐτάς, οἱ δὲ διαχείμενοι οὐ πάντως χαὶ ἕξιν ἔχου- 

σιν. Ιαϊανηϊαξα ἰρίίαν. οὐ ἡγιηϊαίο ἕξιν ἃ ππαΐα }}}} οὐ 1ῃ- 

σοηβίαη!! διαϑέσεως παίπγα αἰδιηρ δ. --- Ηδθςο 5:9 ΠΠἸΟΔΕ0 
ἕξεως 80 ὉΠΐίνΕΙΒ0 ΘΟΓΡΟΓΘ, 4αοα νοὶ] θ6η6 σὲ τπᾶ]6 Παθθί, 

οἰϊδμι δά βἰῃρεϊαβ ρᾶγίθβ {γα ηβίογίαν, ααδγαμ ν 6] νἱγίαξθ νοὶ 

Ρτανὶῥαίθ ππίνογβα {Π|Π4Ψ ἕξις οοηΠοϊίαν, ὁ 13, 14. 

τς 6 ποίϊϊομο ἕξεως οἵ. ΤΤοπαε]. ΝΥ αἰ ΒΊοβα ἢ}. 1]. οὖ πῸ8 

δά «4 83. 107θα 12. 

ἀν ΉοΙ ΦΙΕΝ 

Πάϑος φρτίαπμι, 1022) 18 --- 18, ᾿ἰ5ά4 θη) ριῸρ6 νϑυθὶβ 46- 
ἢηϊξ, φαΐθιιβ βαργτὰ πβὰ5. δέ δά ἀθβουθθηάδῃι πηδιη (Δ 1 ὰ- 

εἰδ Ξἰσ ΠοδΠοη οι, 14. 1020 8 --- 12. δὲ ααϊάοιη ἀφῇΠηϊ- 
(ἰο τοῦ πάϑους ᾳαοῃίδιη βαβρθηβδὰ δβέ ἃ ποίΐομπε ἀλλοιώ- 

σεως, ποιότης χαϑϑ᾽ ἣν αἀλλοιοῦσϑαι ἐνδέχεται, 51 ἀαδ ΓΙ. 15 

χυϊά ἀϊχονῖς Αὐἱβέοίθ!εβ. ἀλλοίωσιν, δὰ Θαβάθμι ποιότητος οἵ 

πάϑους ποίϊομοβ τοοπηαν (ΡΠ γ5. Υ 2. 2204 26: ἡ μὲν οὖν 

χατὰ τὸ ποιὸν χίνησις ἀλλοίωσις ἔστω, εἴ. Ν᾽ 1. 1088. 92; 

1 2. 1069) 12: ἀλλοίωσις δὲ ἡ χατὰ τὸ πάϑος κίνησις), 

δἄάθο πὖ ἴῃ 'ρβὰ ἀδἤηϊ θη α μ1}8}} Πα θδμμι5. ἀ ΘΠ ΠῚ, 564 πηΐοα 

οχ Δα 115. Θχθιρ 18. πού πὶ (6 0 Θαμηι5 60 }}Π|6 6 γο, οἷ, Τυθηά. 
Καὶ. ρ. 99. --- Οὐδε ἀείηάο αἰεγαμπίαν τοῦ πάϑους 5ἰᾳηϊῇ- 
οαίϊο 65, Θᾶ6. οἴπηθβ δὰ Πδηο ρῥυΠπηδι Τοίθυπηίαγ. ΘΙΘ ΗΠ δύ 

δηΐὴ πάϑος ποη βοϊμπηι 4αδ!  αύθμι, απ8 6. Αἰ ΘΟ Θιὴ τϑοϊ- 

Ρἰύ, 564. ἰρβᾶνῃ δἔϊδμι. δ᾿ [θυ ΘΠ ὴ δὲ ταδί! ΟΠ θη, ΡῸΓ αδ1η 
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δα ΠΠὰπὶ φαα!αΐθαι ρογνθπίξιν, 18. (46 ἀδὰ ρᾶτέ. ἤδη 19 

οἵ. ἀ6 ἰηί. 1. 1θα 8, 9. 19« 39), εὐ δηρτϑβίίογο βθηβα σά- 

ος γῥταθοίριιθ δ ρϑγηϊοϊοβᾶβ τηιζϑί! 0 65. οὐ δ οα] διη! αΐθ5 
βΒιπ]086π6. ἀΟΙΟΓ65. σοίογίαν, ὁ 19 --- 21. 

(ὐδέδγαμ ἰδέϊι5 ραίουο Αὐἰβέούθ!οιιηὶ ΠΟμπιΪ ηΪ5 πάϑος τι), 

4αδπ ἴρ56. μ]ο δχροϑιυῖδ, δρρᾶγοΐ οχ 118 486 αἰχὶ δὰ .ἡ ὅ. 

οδῦ 29. θ98θα 17. Π᾽ 2. 1004 6. 

ΟΑΡ. ΧΧΗ. 

“Φτέρησις φυπηῖπη {τ υϊίαν Δ] 1ο] τοὶ, 51 ποὴ Βδθθί 

ΔΙ] ἀ, αποά ροίοϑε Πα] ουὶ, 1. 6. φαδι αύθιη. ν] δοοΙ 468, 
᾿ἸΙσοῦ ἰρβὰ βαδρίθ πδίιιγα δα 1ΠΠπ4 Βα θηάππι ΜΟῚ 510 Ἰ40Π68, 
22. 24. Ἦος [αὐἰββίπηο 56 ηϑι, 46 η} ΘΠ 161} 5] ΠἸοαύ ΑΥ. 

1 ὅ. 105) 4: ἢ γὰρ τὸ ἀδύνατον ὅλως ἔχϑιν, ποίϊο ρτῖνα- 
, ΕΟ ΠἾ5. ἃ 5 ΠΡ]166. ΠΟΘ ΡΟΠΟ ἀηΐ66 αἰΒυ που. Πδύμτ δ δἰ 8. 0}}- 
ἰδοί, 40 ᾳυϊά ἀϊοίϊξαν ργινδύιπη 6556, αὐ {Ππώ4 510 πεφυκὸς 

ἔχεσϑαι, ρΡ]Θγιπηαιιθ δαέθιη Δοοθα 4118 αἰ β01 οὐ], Ρ οὐ α οχ ηδ- 
ἴπγα δἰπ5. Βα ] Θοἵ, απο ρῥγϊναίασ. ΝΙΠΉ ΤΌ Τη 115 040 ο᾽ΘΠ ΘΓ ]- 

θὰ {ἰθαϊξαν ἃ] ουῖπ5. τοὶ ρτίναίίο, πδ6 βαηΐ οἷπβ τοὶ δεχτικά 
ψ6] δᾶϊτῃ μά 6 γα περυχότα, 324-27: ἕνα δὲ ἂν πεφυκὸς ἔχειν, 

ἢ αὐτὸ ἢ τὸ γένος, μὴ ἔχη, ναϊαιί! Βοιμο οδθοιβ ἀἰοἰΓαΓ 
υἶβιι ρΎἰναίμβ 6556, 4] 1056 Πδίμγα! 6πὴ μα οῦ ν] ἀθη4] ροΐθη- 

(ἰᾶται; (αἰρὰ (οἴ. Ττοπά. ἀ6 8η. Ρ. 423) νϑγῸ ργῖναία 6556 νἱϑβα αἹ- 

αἰΐατ, ΠΟ0η 4ἴὰ ᾿ρ88, 584] φαΐ Θἴτι5. δ᾽ 6 ἢ τι 8, ΔηΪπη] ἀ1600, ΘΔ 161 
μαθ δὲ παίπγα! θη [δου] αίθιη. ϑ 1] 16 νοσαθ1}}15 δεχτικόν οἵ 
πεφυχὸς ἔχειν ἀοἰἸηϊξαπη ν ἀθιιι5. ἃ} Ατἰβίοίθ! α ἰ4 οαΐ οἸμηΐηῸ 

{Ἰ αδίατ ρυϊναίιο (ὑδί. 10. 12. 29. ΡῬΙγ8. Ν' 2. 226) 15. Μεΐ. 
14. 1055) 7, 11. ὅ. 1θῦθα 21, εἴ. δὰ 7 2. 1004α 12. --- 
Ἰβίδπι δαύθηη ἢδίατα 6 πὶ [δου] ἐδέθη 51 ἍΠΠ 0 Θη π|8. οἰ ΓΟ] ου!- 

ὈΙπι5, (πὶ ἀθιηιιη ΡΥ ἃί]0 ἐγ θιθημἃ 8] 1οὰἱ ν᾽ ἀθὈἸέαγ, “αιιπὶ 
ΠΟη μαροί ὃ πέφυχεν ἔχειν χαὶ ὅτε χαὶ ἐν ᾧ χαὶ καϑ' ὃ 
καὶ πρὸς ὃ χαὶ ὡς πεφυχὸς ἢ ἔχειν, ἱι. 6. οτπο ν᾽ 64] 
Β6ηϑιι Ἃαἰοϊίαν ρυϊναίι8 6586, “π|π| Θὰ δαίδίθ, ααὰ ΟΠΊΠΪΠΟ 

[δου !α5 ν᾽ ἀθη αὶ δχουίπιγ (ὅτε) Ιὰθ6 (ἐν ᾧ) οου] 5 (χαϑ᾽ ὅ) 

ΤῸ5. ὙἱΒῚ 1165 (πρὸς ὅ) οχ δάνειβο 58:01 ροβιίαβ. π60 ὨΪμηΐ πὶ 

αἀἰδίδηίεβ. (ὡς) ποῃ νἱάθέ. (πιυποίαίίο, 4πὰ πὰ6 ἀθβηϊο- 

Π65. σοΟπΕποηίαν 30: ὁμοίως δὲ καὶ ἐν ᾧ ἂν ἢ καὶ καϑ' ὃ 
καὶ πρὸς ὃ καὶ ὡς ἂν μὴ ἔχη περυχός, οἴϊαχι ἀ 6] οίο, οοπι- 
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τηδίθ, αυοά ροβί πρὸς ὅ Βταηά. ΒΚ. Βαϊνοπέ, δάιποάμι ἀϊ{- 
ΠΟΙ! 6πὰ Παἰγλοῦ ΟΠ βίγ οὐ! Ομ θη νου θοτιμη. Ηπηο δηΐμ ἴῃ τη0- 
ἄσπι νἱἀθηίαν ΘΟ ιποοηάα: ὁμοίως δὲ χαὶ ἂν μὴ ἔχη πε- 
φυχὸς ἔχειν, ἐν ᾧ ἂν ἡ πεφυχὸς ἔχειν χαὶ χαϑ᾽ ὃ χαὶ πρὸς 
ὃ χαὶ ὡς. Ἰοηρο [δοι ΠΠοῦ οὐ οίϊα5 δπμαηοίαί σΟΠΪΟΥπΙἃ- 

(10, 5ῖ ν. ἢ, δά υοά βυρρίοπάμππι εβέ πεφρυχὸς ἔχειν, νε} 

ΟἸΙ ΒΟΥ 15. γ 6] την Θυτ5. ἴῃ ρᾶνί. ἢ.) [ἰ5άθιη ταί οηΐ- 

θὺ5 παίιγα 5. 11 [δου] 5. ἀἰβε ποία οί Ὁ 1. 1046α 31. 14. 
1005) 21. ((α(. 10. 12« 30 54ᾳ. 

Π) εἴη. νἱοϊθηΐα τοὶ ἀοίγδοιο ἀϊοϊίαν ρῥυϊναίο, 31, εἴ. 

ΘῚ. 1040. 34. ΕΠ φχοῃίδιη Ποιηΐπὰ οἷπὶ α ΡΓΪν αὔϊν ο οομη- 
ῬΟβιία ΠΟ ἸΠΘΓΔΠῚ 86. 51Π]|Ρ|1606 Δ ΠΘΡΔΙΟΠΘΙ ΞΘ Ποδηΐ, 568 

Θ81 ἴογθ σρϑίμηρπΐ δ ΘΘηϊ5 δεχτιχόν (οἵ. ἄνισον οὐ οὐχ 
ἴσον 1 4. Ἰθδδὺ 10), 41 δϑὲ που ΠΟΙΠΙΠΙΠῚ ΨΑΥΪΠ5. [15118, 

Θδ θη νᾶγιθίαβ 8 πΟίο πη ΡΥΙν δύ! 5. ρου ποῖ; 5 ἸΠοδηΐ 
δαί 111 ΠΟΙηΪηἃ ΠΟ ΠΡΙ΄]16 ῬΓΟΥΒαΒ. ΔΙ] αἰὰ ἀρ 6556, 568 
οὔϊδμι ἃ Ια] ἃ ν 6] αἰ ΠΟΙΠ6 ν 6] ρᾶναμη 1Π6586 τοὶ, 22 -- -1023α 4, 
ΕἸὰ5. πϑὰ8 Θχθιηρὶα ν. Δη. ροβί. 1 12. 770 25. 46 οοεϊο ἱ 11. 
2814 1. 46 δη. 1 2. 405) 11. ὅ. 409) 21, Π' 10. 422 29. ἃ]. 
οἵ. Ττοπμα. 46 δη. ρ. 241. 402. [46]6ν Μείθοτυ. 11. Ρ. 494. --- 
Ουοάβὶ ρυϊνδίίομο ρίθπᾶ δὲ ἃβο  αΐα ἃ] στῖτι85. 4 1815. ἀΌ56Η- 
{ὰ (τῷ πάντως μὴ ἔχειν, εἴ. Θ΄.Ὶ. 1046α 34. 14. 1055 22) 
ΒΘ ὩΠοδαν, ἔπη τηθάϊπμ) απ ἀρίαπη ἱπίου ααδ!! αΐοθιη οὐ θυ ]- 
γδίϊοπθιη ρΡοίαοβί ἰηξθγοθάογο, α4 -- 7; ἀἰδεποία5. 146 πὶ οχρο- 

ηἰΐαν . 4. Τθ0δδὺ 29 --- 20, 
Ῥυίνδίο ααομιοάο αἰ πριιαία ἃ ΠΟΘ ΙΟΠ6 οὐ οΟμἐγσΊ6- 

ἰαία ΑΥὐὶβί. ᾿που] πίοι. οχροβαῖ 1 4. 105) 1 --- 29, αποιη οΡ- 
{ἰποδΐ ἸΟοῖμη πῃ ΒΠΠΠΊΠΪ5. ΟἸΠΠΪ ΠῚ ΤΟΓΌΠῚ Οδιι515. 1 4. ὃ. Ῥἢν5. 

117--9. ]πΐνοιϑο 46 ρυϊνδίίοπο ἀϊβραίαίαν (δύ. 10, 1 ααϊ- 
ἄδπι Υ̓ αἰί 1. Ρ. 811 ροιββίιηοβ δὰ 46 τὸ ἰοθὺβ Ασβίοίβ!- 
605. ΟΟ]] 6]. ΘΌΒΠ]ΠΙον Αὐβεοίθ οᾶπη Ὀ τὶν δέ! η]8. ΠΟΙΟΠΘΠΙ 

δχροβαϊ ΤυθηἊε]. Καί, ρΡ. 108 5644. 

ΓΑ ΧΗ. 

Ἔχειν 5ἰσηιῆοδί νοὶ] ᾿πόνογο δα δὲ ΘΌΓΘΓΘ οχ 880 
ΔΙΒΙΙΟ, α8 --- 12, ν 6] τθοθρίβ86 1Π 5656 [Δ Π6ΠΔ ΠῚ [ΟΠ τη δαΐ 

(Δα πδμ ΔΟΟΙ 468 --- 413, ν 6] οἰγουμηο πο γὸ --- 417, νοὶ το- 

ΠΠΟΓΕ --- α28: ᾳαδη ααϊἄθη) Θχύγοιηδ πη 519 Ἡ} ΠΟ ΙΙΟΠ ΠῚ, 5] 
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ΠΟ ΘΠΠΠΠΘΓΓΟ 564 ΘΧρΡ σᾶ 6 βαβοορββο νυ) σ ΘΓ] ἔχειν 

ἀδαπ, δα ρυϊπηδπὶ ἀθθοθαῦ τοΐεσγο. Εδάθηι νυ δίαβ, ΟἸηἶβϑὰ 

μᾶς δχίγθιηδ βρη! ΠοδίΟη 6, Αἰ. ἀρ βία οϑί (ἐπέ δὲ. οἵ 

Τιθη46]. Καί, ρΡ. 141. 
Ἔν τινι εἶναι δαηάδπι ἴθγα ἴῃ τη πὶ τπιϑι ρίαν δίαιιθ 

ἔχειν. Ἐπδίιβ 46. θὰ ἔογιηι!α αἀἰβραίαν!ε ΑἸοχ. 46 δη. 1. 125: 
ποσαχῶς τὸ ἔν τινι. --- «24 ἑπομένως, οἷ. δα 4 1. 9514 27. 

ΟΑΡ. ΧΧΙΝ. 

Ἔχ τινος εἶναι τπδυτρδίαν. ρτίπιαπι 46 τηδίουϊα βῖνα 

ΡΥΐπια δὲ ἃ τὸ ἰπά4δ ργορπδία γϑιηοίββίπια (ἅπαντα τὰ τηχτὰ 
ἐξ ὕδατος) εἶνε ρτοχίιηδ (ἐκ γαλχοῦ ὁ ἀνδριάς), «26 ---29, 

οἵ. δὰ 6. 101θα 19; ἀεοίπαάο. 46. οδιβὰ πιουϑηίο, α 29 --- 31 (ἐχ 

λοιδορίας ἡ μάχη, εἴ. δὰ 1. 1018. 19). Ταπι δϑάδθπιὶ ἴοτ- 

τη]ὰ πβαγρδίαν, 4ππ|Π| 6Χχ οΟπογοία, πὰ ἐΠοἰΐαγ, το, ἐχ τοῦ 

συνϑέτου ἐκ τῆς ὕλης χαὶ τοῦ εἴδους, δὰ οἴι5 οἰομηθηία τὸ- 

ἀϊμηιιβ, ρουϊπάθ ἂς εἰ (ὥσπερ 432) οχ ἰοΐο 8|1410 ΘΟΙΡΟΙΘ 
Ρδιίββ δἰ Θχοθρουῖβ; 5ἰοαί ΘηΪΠ] ρϑγίαβ ἴῃ πηϊΐζδίθ ἐο 18 

ἀομμαπὶ ΘΟΙΡΟΙΒ 5 π| ΒΒ πη  ἤΠΠ6ΠῚ, ἰΐὰ οἰ οπηθηΐα ταὶ 
οΟπογοίδθ δα οογίδιη πὰ ἀ οἰ πἸδηΐα [ουπηδπι ἐπα απηέ, 491 

- 34 (τέλειον δὲ τὸ ἔχον τέλος, εἴ. ἃα 16. 1021ὺ 24). Αρίο 

ΘΧθρ]ο Βᾶπο ἰουιηαΐαθ 519 ΠΟ Δ ΟΠ ΘΠ, απ86 ΡΥΠη8 6. ΟρΡΡΟ- 

βία εβί, {Ππϑίταῦ ἢ 4. 1044« 21: φλέγμα --- ἐκ χολῆς τῷ 
ἀναλύεσϑαι εἰς τὴν πρώτην ὕλην τὴν γολήν. --- Τ)εἴπάθ6, 
αϑῦ ---ὐ2, Ῥ6Γ [ονιηπΐδπι ἔχ τινος 51] ΠΟΔ Πα ρᾶγίθβ 5ῖν 

ποίδθ, 6χ ααϊθαβ σΟΠ Ποίαν ΠΟΙΟ; 4πᾶ6. ααϊἀθηι 519] Π ΟΔΕΟ 

αἱ, 4086 ΡΥΪΠ]0 ἰθ60 οδϑβϑέ ροβίία, 51π|η21}}15 δϑὲ δὲ αἰπηϊβ, ααϊὰ 
ΘΘΏϊ5 488] ΡΓῸ τηδίουϊα ροίοβδύ ΒΔ 6υὶ, 486 ΒΟ αίαγ Ἅ1}- 
θη 115, οἵ. δά 28. 1024 2 5ᾳᾳ. --- δ6 51 5: 1ΠΠΟ ΔΈ ΟΠ 65 οὐϊδ πη 
ἔστι ΟὈΠποηΐ, 81 ααϊὰ ΠΟ οχ ἰοίᾶ δἰϊαὰὰ το, 564 οχ δἰ 

ΡῬᾶγίθ βθου Πα τ1ΠῚ ὈΠῸΠῚ δχ ἰδ τη0 415 ρτοοϊ σηϊίαν, ὁ ---ὔ. 

Τ)εηΐψαθ ἔχ τινος εἶναι Ἂἀἰοϊ αν 51 απ] οδὲ ροβύ αἰ πᾳ, ὅτι 
τοῦτο μετὰ τοῦτο, Ξῖνα Βοος [ΘΙΠΡΟΤῚ5 ΟΥάϊη6. βίπηπ! σΟηίΠ6- 

ἔα τηπίδί!  ἢἾβ. νυ] οἰββιία ὁ (τῷ ἔχειν μεταβολὴν εἰς ἄλληλα -- 
οἷον ἐξ ἡμέρας νύξ) 5ῖνα ποπ σοπίϊποίυσ, ὁ --- 11. 

υῖα5. 5] 9. ΠΟΔΙΟΠ 65. [οτιπαΐαθ ἔχ τινος Ατίβίοίθ οβ στϑ- 

ΒΡΙοΙΌ 4 9. 9914 20; ρανέϊπι θαβάθιη δίαιιθ ἢος 060, ραγίϊτη 

αἰνουβὰβ 80 ἢὶβ δῃηυιηοσαΐ α 2. 994α 22. ΠῚ 4. 1044« 23. 

46 θη. δῃ. 1 18. 724« 20, εἴ. ΑἸ]εχ. ρ. 73, 20. 
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ΘΑΡ  ΧΧΥ 

Μέρος Ρτίπιη δα «ᾳιδηξέαίθιη τοί θυ ξαγ ; ἀΠ46 ΘηΪπὶ ψο6] 

ΡΘῚ ΔἸ οηθιη, ὑ 12 ---- 1, ν 6] 6. τπῈ ΠΡ} ]σδεῖο πηι, ὁ 1 ---- 17, 

ααδηςα5. αἰΐψια οχβίϑε, θὰ ρᾶγίοβ ἀἰσαηίαγ; ν πεῖ 1ΠΠππ [ἢ 
"0 απ ὈΙ ΠΆΤΙ15 ΠΕΠΊΘΓΒ. (ΘΓΠΑΤΙΪ ΘᾺ ΠΔΙΤΙΪ ἃ]., ἤπηο ἴῃ πιο- 

ἄσμη ἰάθη ὈΙΠΑΤ 8. ΠΠΠΊΘΓΕΒ. ΠΠΔΙΘΓΠΔΥΙ: ΒΘΠΑΓΙ αἱ. ρᾶΓ5. δϑέ 

ἀϊοοη άπ. ---- ΤΠ) οηἀ46. δα φαδὶ!αΐθιη ΠΟΙ. Ρᾶγ 5 ἀπ} 1οἱ τη 040 

γτοίογίιν, 617 --- 19, 22 .-- 25; οἴδθηϊη δας διηθἰΐι5. ΠΟΙ ΟΠΪ5 αἰ- 

νἱ ἀϊταγ, 1 αὐ! 46πὶ Βρθοῖθθ ραγίθβ βηξ ΘΌΠΟτΒ (οἵ, Β᾽ 3. 

999α 4: τὰ γένη διαιρετὰ εἰς εἴδη. Καὶ 1. 1059) 36), δυΐ 

ΘΟΠΙΡΙ Οχαιβ ΠΟΙ ἢΪ8. αἰνιἀϊΐαν ἴα, αξ ποίδο, ἢ. 6. ϑ'θῃμ5. δέ 

ΑἸ γαμεῖ θ, ραγίθβ. βἰηΐ ποίΟηΐβ, τὸ γένος τοῦ εἴδους μέρος 

024. --- τε [5 ᾿πίδυροβιία δϑί 8] Πού Ο νου. μέρος, 6χ- 
{ΓΘ Π]0 ΡΟύϊι5 ἰοο0 ΡΟ ἀοθ εἶναί, 4αΘη δ η ΘΔ ΠῚ 519. ]ΠΟδίο- 
ΠΟΘΙ, 4πἃ ποίδθ ρᾶγίθβ 6586. ἡ]οηΐαν ΠΟΙΙΟΠΪ5, [ἢ 856. ΘΟΠΐ- 

ποί. ἔτι εἰς ἃ διαιρεῖταί τι ἢ ἐξ ὧν σύγκειται τὸ ὅλον, ἢ 
τὸ εἶδος ἢ τὸ ἔχον τὸ εἶδος: Ἄοοπμπηδία ροβὲ ὅλον ἀϊϑβίϊηχὶ, 
4αϊα ΠῚ ἐρία ροπιυπέμν, ὅλον, εἶδος, συναμφότερον, 564 ἀπὰθ 

᾿5 Θ᾽} ΠΟΘΙ ΟΠ65 τοῦ ὅλου αἰδεϊποαπηίαγ; ππηϊτιη ὅλον ἀϊοϊ- 

(Ὸ σν6] ἰρβμι εἶδος ΡῈ 86, 4]ὰ Ρ6Γ [Οτιηδπι ἃ 5οἰ ν αν δὲ 

φΟΠϑαμηπιδίαν τηδίοιϊα, οἵ, δα 2. 1013 22, γε] τὸ συναμφό- 

τερον, ἷ. 6. Τ65 εοῃογοία. [{Π|λπ|. 51 (θη 6 Πη118 59 ΠΑ ΟΠ ΘΠ. 

τοῦ ὅλου, ποία Ρ1Ὸ ρᾶγίιι5 βαηΐ Βα Θμἀδθ ΠΟΙ ΟἢΪ5, ἡ γω- 
γία μέρος τοῦ χύβου ὑ22:; 5᾽πη Βᾶπο ροῃίΐμηιι8, δὐϊδπι πηδίθ ἃ 

ἀϊσθημάα οβί ρᾶγβ σὑϑὶ οοποιθίαθ, ὁ γαλχὸς μέρος τοῦ χαλκοῦ 

χύβου. Θ΄. . 15 46 πὰς τ6, 4πᾶ6 5᾽ηξ ΠΟΙΟΠΪ5 ρᾶγίθβ 4πᾶθ 

ΠΟῊ 581πΠΐ, οὖ 4868 51{ τηδίθσϊδθ δ Πού! Πθιὴ Γαΐϊο, Ασιβί. αἰβρα- 

(ας Ζ10. 11. οἴ. Ζ 7. 1038. 2: ἀμφοτέρως δὲ λέγομεν τοὺς 
χαλχοῦς χύχλους τί εἰσι, καὶ τὴν ὕλην λέγοντες ὅτι χαλκός, 

χαὶ τὸ εἶδος ὅτι σχῆμα τοιόνδε. 

ΟΑΡ  ΧΧνΕ 

Ὅλον φτίπισμι βάθη ρῬγΓοΟρ6 ψϑγθὶβ ἀδβου ]έ, 4105 58- 
ρτὰ 16. 1021 12 τέλειον, 1ὰ αἰοὶ ἐοίτμη, οἱ ρᾶγ5 Πδίαγα 5 

πα}}]ὰ ἀ65ι, 26, 27. εἶπας, δ27 --- 36, φασι ὅλον 5ἰϑηϊῆ- 

οᾶγα ἀἰοὶξ 14, φαοά ρίατα φαδοάδηι ἰπ 86 ἱποϊπάδέ οὐ δὰ υὑηϊ- 
ταΐοι τϑαϊραΐ, ἀτι05 δἰιι5 5]9:}1 ΠΟ ΔΈ10}18 αἰδέϊηρ αἱ πιο άο085; 6(- 
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Θηΐ ἃπὲ πη 85. δϑύ βου 5, “06 5: ΠΡ. 88 ΒΡ 6οῖθ5. ΘΟμΙρ]6- 
εἰαίιν (χαὶ ἕν ἅπαντα εἶναι ὡς ἕχαστον 81, οἵ. ΑἸοχ. Ρ. 391, 

28: τὸ ἕν ἅπαντα εἶναι «ὡς ἕχαστον» δηλωτιχόν ἐστι τοῦ 
τὴν ἑνότητα ἔχειν μὴ κατὰ συνέχειαν, ἀλλὰ τῷ τὸν αὐτὸν 
λόγον ἕχαστον αὐτῶν ἐπιδέχεσϑαι), δαξ πηϊίᾶ8. ΘΟΥΡΟΥΪ5. Θθη- 
(ἰητιΐ, ἴῃ 400 βἰηρείαθ. ρᾶγίθβ οοδ] θβοδηί. )6 νοοῦ. ὅλον, 
ὅλως, καϑόλου δά 5ἰσῃ! Ποδηάτ οθητ8. ἀβαγρδίβ οἵ. ὟΥ͂ αἰἐζ 
Ονρ. 17. 39. (μίϊπεϊ σοΥροΥ5 ρᾶγίοβ αιοα δυνάμει ρΡοία5 

αι ἐγνδογδίῳ ἴπθ586 ἐοἱϊ σΟΥΡΟΥΪ ἀἰο, οἱ. Ζ 19, 1039α 4: 

τὰ δύο οὕτως ἐντελεχείᾳ οὐδέποτε ἕν ἐντελεχείῳ, ἀλλ᾽ ἐὰν 
δυνάμει δύο ἢ, ἔσται ἕν, οἷον ἡ διπλασία ἐκ δύο ἡμίσεων 
δυνάμει γε. ἡ γὰρ ἐντελέχεια χωρίζει. Ἐοάδηι ἔογο ρϑι- 
ποί, ᾳφαοά ὅλα ρ]επίογθ βθηβιι δὰ ἀϊοθηάα ἱπάϊοδξ, ᾳὰὰ6 ΡῸΓ 
Πδέμγδμ, 48: δ 6 Ρ6Ι ἃτίθμι βἰηΐ οοηίζπαδ, οἵ. 6. 101θα 4. 

11. 1052α 23. 
Πᾶν εἰ ὅλον, 1024« 1 .--- 10, 1{ὰ ἀΠοΡαπέ, αὐ ΠΠ πᾶ πιϑατ- 

Ρδίαν 46 γτοῦιβ 86 υηπίαΐο οὐ ἀΪη6 ν 6] Ιοοο (ϑέσις 42) ρᾶτ- 
ἔϊαμη ΠΟῊ τηπἰδηΐα, ἤΟῸ ὧδ 115 γθῦιι8, 4αδγαμη ἰρ88ἃ πδίμγα 
πγαἑδύιν ἡγαΐαία ΡΥ ἢ α5Ρ ΟΒΙ 1016. 

ΟΑΡ, ΧΧΥΙ͂]. 

ὙΟΘΔΡαΪ χολοβός ποῃ νᾶιῖππὶ πϑπὶ Ρουβην, ἰἅ 
ααοα Πὸ ἴῃ τοὶαῖβ μαϊα5. ΠΌΓΙ οδριθιι5, 564. ᾿ρβᾶπὶ ποίϊο- 
πθη ἀθΠη1, ΔΒ] 0115. ΧΟΡ ]15 ἀπ 46. δ᾽ ηραϊα 6. ΠΟίΙΟΠΪ5. ρᾶτ- 
[65 οορ ποβοδηΐαγ. 951 απἱὰ χολοθόν ἀϊεὶ νοϊαμηιβ, {Ππ4 46- 
μοῦ φαδηΐαμι οὖ σΟὨ ΠῚ ἃ Ρ6Γ 86 ἐοίππι 6586, ἢ. 6. τηῖ- 

(ΔΥῚ υπαΐδία ραγί απ αἸΒρΡΟΒΙΠΠ 06, οἷ. ο. 20; ἴῃ 1ρ88 ϑδαΐθμῃι 
1η ὉΠ αὐ] η 6. τπᾶηογα ἀο]γού βαρ βίδηςα, ᾿ΐδαιιθ ἤθααθ δᾶ 6 Ρ8τ- 
(65 Ροββαηΐ ἀεδίνδοίαδε 6586, 4αϊθιι5. 5.0 {15 (Ο]]ίπι 1ρ88 τοὶ 
πδίατα, τὰ χύρια τῆς οὐσίας, τπιοο 4886 πθϊοσαπααο βἰηΐ, 56α 
Θχίοσηδϑα ᾳυδράδῃι, (πᾶ 51 ἰοίδθ αείγαοίδθ 51η, Π0Π Ρο8- 

βηΐ τϑηδϑβοὶ. --- Ηδβ ποίϊομἱβ ποίδβ βδίϊ8 4] 46} ΡΘΥΒΡΙΟΙΘ 

Ἔχ Δ] {5 Θχθιη}} 18 ΑὙ. σΟ]]ΠἸο, ἢ6Ὸ ἐδιιθῃ πθρίχιιθ ᾿αϑύιιῃ) 
αἀἰβραίαπάϊ! ογάϊποιη βοιναΐ, σθαι! φαοα ἀϊοῖξ 418: ὅσων μὴ 
ποιεῖ ἡ ϑέσις διαφορὰν οὐϑὲν χολοβόν, ποη ἀεθεθαΐ ἰδιη- 
4α8πι πονἂμπι ΠΟίαπι ΠΟίΪΟΠΪ8. δίΐουγθ, ροβίψαδπι ἃ} 1η]Π10 α1- 

χὶ τὸ χολοβὸν δεῖ εἶναι ὅλον «12, εἴδη ὅλον ἀϊοϊξατ 
ὅσων ποιεῖ ἡ ϑέσις διαφοράν, 26. 1024« 2, --- αὸ κἂν 

Ασιϑιοί. τηθίαρμ. δ. Βοηῖι Ὑο]. Π. 18 
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ἀνομοιομερῆ ἦ. ΔΙοχαμάοι ρ. 393, 17, «ποπὶ βθααϊξιν 
ϑοἴνν., πη ΠΟ Π0πὶ τοῦ ἀνομοιομεροῦς τοροίϊδιη 6556 ρμαΐαί 
6χ ποίίΐοπο τοῦ ὅλου 412 Δα) θιία, ὡς προειρηκὼς ὅτι δεῖ 

ἀνομοιομερῆ εἶναι διὰ τοῦ εἰπεῖν ὅλα. Ἐνφαϊάοπι ροίϊι5. ἂγ- 
Ὀἱέγου γτεβρίοογο Αὐϊβέοίθι θη δά σγουρὰ βαυρονίοτα «13 οὐ γὰρ 
ἴσον τὸ χολόβωμα χαὶ τὸ λοιπὸν οὐδέποτ᾽ ἐστίν: ἷ5 Δα 0, 
ῃ6 ἔμχπι ααϊ6πὶ τας! πὶ «ἀρ απ 16], 51 ἴῃ ᾿πρΆΓῸ5. Ρδτγ- 
65. ἀϊνίβιιπ) βἰύ, σϑὶας ααΙ ΠΑΓΪ 5. ΠΕΠΊΟΤΙΙΒ. ἢ (οΙ Πασίαμ οἵ 

μἱπαγίμη. Νδαάμχα δηἷπὶ ποίϊο τοῦ ἀγομοιομεροῦς, 46 4ἃ 

οἷ. δά Α4΄Ἢ΄ 8. 984« 11], 51 τοιῖ (ΠΟ Θηΐο ΘΧο 586 18, Πϑοοββᾶ- 

το ἰηοϑί ποίϊομϊ τοῦ ὅλου, οὐ ποίίομοθμι τοῦ ὅλου, «ᾳδιη- 
408} ΒΌΡΓΑ ἰδΠῚ ΘΟΙΠΠΠΘΙΠΟΓΑΥ, ἐδ η δα ἀοΠηϊ ΘΠ ἀδι ππὰ- 
{Π| πούϊοποαι Βαοιβααθ πομάπμι οοπία τ. --- 428 διὰ τοῦτο 
οἱ φαλαχροὶ οὐ χολοβοί, τἰπητιιπι ααΐα ὉΓΙΏ 68, ΘΕ] Δ Π51 ΟΠ]Π 68 

ν 6] ἀδοῖβὶ βἰπέ νεὶ οἰ Π χουῖπὲ (ἀφαιρεϑὲν ὅλον 427), τοπᾶ- 

801 ΓἈΠΊΘη βαδρίθ παίαγα ΡΟ ϑβϑβιιηΐ. 

ΟΡ ΧᾺΥΤΙ͂. 

Γένος Ῥηπηππ ἀἸοἰίαν σομέίϊηπα τῶν ὁμοειδῶν Θϑηογαίϊο, 
α29 --- 31; ἀοῖπ.α. δοάθιη ποιηΐηθ 608 ΘΟΠΡ ΘΟΕ ΠΊ ΟἸΠ68, 

4] 40 δοάθιη διασίογ ΟΥΙΡΊ ΠῚ βιι8πη Γοροίαηί, 48} --- 86. εἴ. 

δ7: χατὰ τὸ πρῶτον χινῆσαν ὁμοειδές. ΑΔ ρδΐίγομι ἀπέθη Ρο- 
{85 αιᾶη δ τηδίγθιη ΟΥΙΘῚ 6. 5ΕΓΡῚ8 ΓΘίθυσὶ ργορίονθα Ατὶ- 
βίοίθ 85 ̓ πἀ!οαί, φαϊὰ ραΐου ἰουμηδθ, τηδέθι τηδίθυιδα [ΘΟ [ἢ 
σϑηογδίίοπο ΟὈἐϊηοαί, 484: μᾶλλον οἱ ἀπὸ τοῦ γεννήσαντος ἢ 
τῆς ὕλης, οἵ. 41 6. θ58α ὅ. "1 4. 1044« 34. 46 σ6η. δη. 11. 

732α 9. 4. 738 20. 41]. Ζ611ον ΡΠ. ἃ, τ. ἢ. ρ. 415. --- Ταμ 
γένος την ουβα θη 5] Πολύ ΠΟΙΙΟΠ6 ΠῚ, 486 51 Π 088 ΞΡ ΘΟΙΘ5 
οοπίϊηρδί, α96 ---ὐ 6. ὙΙάἀοίαγ φαϊάοιῃ Αὐἰβέοίθ 65. ἀϊιὰ5 ἀἰβέιη- 
ΘΊΙΟΓ γένους 5]5:]ΠΟΔΙΙΟΠ 65, «86 ἔτι δὲ χτλ., 4 ἔτι κτλ. 564 

ΠΟΘ] ΘηΐοΓ. Πᾶ6Ο 5ΟΓρία 6556 δὲ Γ6 υϑγὰ πη81} [ἷ58. ἀπᾶθι5. 46- 
Πη Ομ 5. σομεπουὶ γένους 5᾽Θη!Ποδέίομοπι, οὐ ΑΙθχδπά ον 

τϑοία ρογβροχιέ Ρ. 39, 7 δὲ ἴρ88 Αυιβίοίβ 5 οοιῃργοθαΐ, πὶ 

ἰηΐτα ὁ 8 οᾶβ δαάδῃι ἰουμια τὸ δ᾽ ὡς ἵλη οοιηρ[δοἰαίαν, Θευὶ- 

ἸὩπἢ ΘΠ) ἤδη 5 Θ᾽ Ποδ Ομ γένους ΘΧΘΙΏρ 15 ΠΠπβέγαί, τὸ 
ἐπίπεδον γένος ἐστὲ τῶν σχημάτων τῶν ἐπιπέδων, ἀεὶηάε 
οαηάθιι ὃχ ῃδίιστα “οἤηΙ Ομ (4 ἐν τοῖς λόγοις 1. 6. ἐν 

τοῖς ὁρισμοῖς.) ἀοβουἷἐ; οβὲ θηΐμ γένος τὸ πρῶτον ἐνυπάρ- 
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χον, ὃ λέγεται ἐν τῷ τί ἐστι. ΝΙμηΐταπι φαδδοσηαιθ ροτγί- 
πρηΐ δά βιιῃβίδηξία μη ἃ Ὠδίμγδη Δ] 1Οαἶι15 τοὶ 46 Πηϊ θη ἄδηη, δὰ 

οἰηηΐα λέγονται γε] κατηγοροῦνται νοὶ] ὑπάρχουσιν ἐν τῷ τί 
ἐστι, οἷ. ἃ4 13. 102θα 18; 40 «αχμ ρου ηθδηΐ οὐ Ῥ'θῃι5 
εὐ αἰ ογοηΐίδθ (Τορ. ΝἼ 8. 1ὅ8α 17: χατηγορεῖται ἐν τῷ τί 
ἐστι χαὶ τὰ γένη καὶ αἱ διαφοραί, εἴ. Αῃ. ροϑβέ. Π 18. 97α 23, 
δ1. ὅ. 91) 29. ἃ].)}, Ρ͵6 ἢ ἃ πὶ ΡΟΠΟηἄαμη οϑὲ ϑθημβ, δεῖς 

ἀοη46. δἀάοηάδθ βιιηΐ αἰ Ἐογθηίίαθ. (οἵ. Αἢ. ροβί. 1]. 11. οἵ 
δὰ Ζ 12). ϑομννθρίοτιιβ απο ΡΟ γένος ἰρβϑιμι τὸ τέ ἐστι 
Ρυξαί 5 ΟΑΤΙ, 14 ααδιηααδηι 8118. ἰΟοἷβ Αὐβέοίβ ιοῖβ νἱ- 
ἀδαίαγ. ΘΟΙΠΡΓΟὈ ΔΙ ρο586 (οἴ. Τορ. ΝΙ ὅ. 142) 22 ---29)), ἐὰ- 

6 ἢὶ5 νϑυθβ «4: τὸ πρῶτον ἐνυπάρχον, ὃ λέγεται ἐν 

τῷ τί ἐστι ἃροτίε τοριρμπαί. ((Οομδβίγαοςο οηππηοῖϊδίὶ ἔτ ὡς 
ἐν --- γένος Ῥάι|10 ΠΘΡΟ] ΠΕΙῸ δϑί; οὐ αν δηΐπὶ Ατὶβέοίο- 

[65 φιαδβὶ Θχθηρ απ 510 Δ᾽ ]δέασιιβ, 4 διη ιι8 Π) ̓ρβᾶπ ἀ 6 ΠΗ 10- 
Π6 ΠῚ ΠΟίΟΠΪβ. Θχμθεί. θοία5. Ομδδα ρᾶτί. ὡς 5οΙρβιββοί: 
ἔτι τὸ πρῶτον ἐνυπάρχον ---, τοῦτο γένος. 6 διηθηάδηάα 
ἀἰβηιποίοηα αἶχὶ ἴῃ Ο5. Ρ. 13.) --- (δῆϊπβ διιΐομπι τηδίθυ 8 ΠῚ 

6586. αἰοἰύ Αὐἱβίοίθ! 8 βρθοίθγιιῃ 8, χα βθηϊ8 ρϑὺ ἀΠΠ6- 
ΓΘηζα5. ἰδέ ηο αν 80 ΘΠ ΙΓ ῬΟΥΠ46. δίαιθ τηδύθυϊα ΡῸΓ 
ἴογιηδτη, οἵ. 24. 1028ὺ 2. Ζ 7. 1038« 1 ---ὅ. 12. 1088δα 5. 
1 8. 1θῦϑα 23. 

[) 6 ποίΐοπο Ατὶβίοίε! θα γένους οἷ. ΝΥ αἷύχ Οτρ. 10 16; 

4αϊά αἰ οναί γένος εἰ χαϑόλου εἶ. δὰ Ζ 8. 1028) 85. 
ἽἝτερα τῷ γένει ἀϊοαπίαγ, φαοταμη ὑποχείμενα ἰΐα 5αηΐ 

ἰδ αποία, αὖ πραποαΐ νοὶ] αἰΐεσιπη δὰ αἰίθσιιμη γ 8] τπὐγιμηα 16 
84 Ιάδπ τϑα]οὶ, 09 --- 12: οδάθιη ἀοἤηϊοηθ φαοάδμημηο 40 
οὐδ δὰ ΟΠ ΠΘηΐαΓ, 486, ΔΠΟΠΪδ ΟΧχ αἰνουβὶ8 ΘΑ ΘΘΌΓΙΒ 

Ρο ϊία βιηΐ, ἕτερα τῷ γένει ἀϊοπηΐαγ; ἤδαχθ δηΐπὶ ἀΐνουβδα 

οδἰοΡΌΓΙΔ 6 δα [ἄἀδ βῬθηπ85 ροββιηΐ τοάποὶ, ὁ 12 --- 10, οἵ. “4 4. 

1070κ« 1. 
Π)6 ποίϊοῃμα τοῦ ἑτέρου οἷ. 9. 1018α 9 ---11. 10. 1018κα 

98 ---οὐ 8, δὸ ρῥγδϑοῖραα 1 8. 1054 14 --- 29. 

ΟΑΡ, ΧΧΙ͂Χ. 

ἱβεῦδος νο}] τοῦθ ἀἸοῖε ἐἰθαὶ, ὁ 17 -- 26, ν 6] οορτίδιο- 

ῃἰθαβ 626 .---102δα 1, ν6] Ποιμίηῖθαβ, «1 ---18. 

α) τὸ ὡς πρᾶγμα ψεῦδος Ὁ17---.206. ῬΘΡιιβ ψεῦδος 

8" 
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Ρτπαπι {τὶ θείαν γο] τῷ μὴ συγκεῖσύιαι, ᾿ι. 6. αποα δοοί θη 5 

ΠῸΠ ἱπἰιδογοί βαρδίαπίϊαθ, νϑ]αί! τὸ σὲ χαϑῆσϑοαι [αϊϑιιμ οϑὲ 

410 ἰδπρογα {{ΠῸῚ πο ἰηβαονεί τὸ χαϑῆσϑαι, γε] τῷ ἀδύ- 
γνατον εἶναι συντεϑῆναι, ἢ. 6. αποά πος δοοϊάθηβ μο 58}- 
ἰδοίο ποῃ ροίοβδί. ομπηηΐηο ἰμβᾶθγοιθ, σους τὸ τὴν διάμε- 
τρον εἶναι σύμμετρον (οἵ. δὰ .4] 2. 9884 15). Ποο πὶ ροῖ- 
Ροίιιο ποη δβί, ᾿ΐὰ ρϑυρθίιιο δϑί ινεῦδος, 1{π4 νϑγὸ αὖ γπι- 

ἰδέ οηϊ οϑ οὐηοχίαπι, ἰἰὰ 040 σοῦ οδῦ τηθᾶο [αϊβιιμ 

(οὕτω γὰρ οὐκ ὄντα ταῦτα }21}). Ἐδαάοιη 4101, Θ 4. 1047) 
13, ἴα ἀϊδύϊηραϊ, αὐ αἰλοσι ἀδύνατον, δἰ ἔθγιιμι βἰμηρ!  εἰίοι 
ινεῦδος 6586 ἀἸοαί. --- Π)οἴηά46 τιεῦδος ἴῃ ΓΘ 5. σΘΥἢἰ αν, 4αμη 

ν6] ν᾽ ἀθηίαν 6556, 4868 ὩῸη βαηΐ, γϑἱαί! ἡ σχιαγραφία (εἴ. 

ῬΙαί. Ῥμαρά. 69}. 46 τερ. Χ. 6002 4), νϑὶ δἂθ 6586 υἱάθῃΐι", 

4πδ6. ΟΠΊΠΪΠΟ ΠΟῸῚ ϑιπηΐ, απο Πὲ ἴῃ ΒΟΒΊΗΙ 15, 
1)6 απΐνοιβο ποο σϑῃοτο τϑεύδους, ἀπο ἴῃ ᾿ρ518. ΤΕ 

1η51{, βαΐποιῦ ᾿ρϑίιβ Αὐ βίο θ δ νου ββσμαπι 11 οἴτιπ αὐία 1558, 
Ε 4. 1027ὺ 25: οὐ γάρ ἐστι τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀληϑὲς ἐν 
τοῖς πράγμασιν ---, ἀλλ᾽ ἐν τῇ διανοίᾳ. --- ἐπεὶ δὲ ἡ συμ- 
πλοχή ἐστι χαὶ ἡ διαίρεσις ἐν διανοίῳ ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τοῖς 

, πράγμασι κτλ. Οὐἱά χαρά οχ ἰρβδὰ ἀοΠηϊοηδ τοῦ ὡς πρᾶγμα 

ψεύδους νἱἀοίαν 6019] ρο58856, ἴῃ σΟΡΙΔΈΙ0η6 ΡΟΐϊτι5 ἀπᾶπι ἴῃ 
ΓΟΌ5. ἰπΠ6556 ΘΥΓΟΥΙΒ σδιιβαμ; δίθηϊμ νν. συγκχεῖσύαι, συντε- 

ϑῆναι ταδηϊοβίο ρου ποπΐ δ] ργαθαϊοδί οὐ δα] οίο 60η- 
᾿πποί ποι, εἶ. Δ᾽ 4. 10270 19. Θ 10. 1051) 1, 46 ἡπη]- 

τῖμ δϑ τηθη5. σΟΘ ΓΔ η118 ΔΟΙΟ ; ἃ0 5: 1}116 φαϊάρίδιη ἴῃ Αἰ (6 γὰ 

ἀοΠηϊ μα ἐχ νυν. φαίνεσϑαι εὐ φαντασία σΟὨΪΟΙ ρμούαϑέ. 
ὃ) λόγος ψευδής 020 ---102ὅ« 1. --- λόγος δὲ ψευδὴς 

ὁ τῶν μὴ ὄντων ἣ ψευδής 26. Οὐἱὰ ἀεθπονῖε ἀΐσονο Αὐί- 
βίοίο 65, οορῃοβοὶ ροίοβί 90}}. 1 7. 1011 26: τὸ μὲν γὰρ 
λέγειν τὸ ὃν μὴ εἶναι ἢ τὸ μὴ ὃν εἶναι ψεῦδος: 5ϊπι}]6. ααϊά- 
Ρίδπι ποὺ Ιοοὺ ἄΐϊοογο νοἱαϊί, 5664 ᾿Ιρ88ἃ ψοῦθα, ἀπΟ Πα πὶ ἴῃ 
ἀεπηπίοπο ἀοΠηϊθηάμπμι ποιηθη Δα] ε1Ὁ, τηδη 650 ϑαηΐ Ρ6- 
Ρίοχα, αὐ {γαβίγα ἴῃ 118. ἰη ουργοίαπ 18. Ἰθοσθιηιι5, βῖνθ να]ϑὰ- 

δ ἸΘοίϊ ΟΠ 6 ΠῚ ΤΕ ΘηΠι15, βῖνθ ῬΥδ θυ πλι15. σΟὨΙ ΘΟ 8: μᾶ- 

τ) ἀρίδπι ΑἸ]οχαηάνὶ, αἰ 2) ρσὸ ἢ 5ουθὶ ρόββ6 ραΐαί. Εχ 

μα ἰριθαν. ποίίΐομε τοῦ ψευδοῦς λόγου οοῃδοσυίίαν, τι 5ὶ 
αυ]4 46 ὑπὰ τὸ σϑῦα ρυγδοαϊοαίιν, ἰἀθιη [α]50 ρυδοαϊοθίαι (6 
1118 σοθι5. (αἰ Π}06ὺ δαίθηι Γ ὶ δα 5έδη 1 15. φαϊ θὰ ΠΟΥΪΟ 
πᾶ οδί, οἷ. δά δ 8. 998) 11, 564 ᾳποῃίδηη ἰδ αιιοάδμι- 
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ΠΟ 40 οβέ γτ88 ἰρβᾶ ρΡῸὺ 86 δὲ Θϑ66η1] ΓῈ8. οπη δοοϊἀθηία ςοη- 
ἱπηοία (ταὐτό πως αὐτὸ χαὶ αὐτὸ πεπονϑός, εἴ. αα 6. 1015 

16), εἰάδμι τοὶ ρίυτὰ ρυδθαϊοαΐα σοῦ ροβϑιιηΐ ἐγ )α]. ὁ δὲ 
ψευδὴς λόγος οὐϑενός ἐστιν ἁπλῶς λόγος Ὁ31, 1. 6. χυρίως" 

χυρίως γὰρ ἑχάστου λόγος ὁ ἀληϑής" οὗτος γὰρ χαὶ οἰκεῖος " 

ὁ δὲ ψευδὴς καϑὸ ψευδὴς μετὰ προσϑήκης ἐκείνου γίνεται 
λόγος οὗ ἐστὶ ψευδής" ἑτέρου γάρ τινος κτλ. ΑἸδοχ. ρ. 400, 

10. --- Απεβίμθμθ8. νοΓῸ, “πὶ ΠῸῚ Ρογβροχίββοῦ, ποι 40 
οἰ θη Γοὶ δα ᾽ θοίδθ ρ] τὰ ροβϑίηΐ ργδϑάϊοαία 0], Ὡ1}}} νο- 
[αἰ ἀδ φαδ! Πού τα Ῥγδ Θά οαΓῚ 51 ᾿ρβϑδμ ἤδης Το ( οἵ. ΡΒ] αΐ. 
50Ρ}. 251}: γαέρουσιν οὐχ ἐῶντες ἀγαϑὸν λέγειν ἄνϑρω- 
πον, ἀλλὰ τὸ μὲν ἀγαϑὸν ἀγαϑόν, τὸν δὲ ἄνϑρωπον ἄν- 
ϑρωπον), πηάθ ΘΟμβθ δ η8 οϑί, αὖ ΟἸηηἶβ. (ΟΠ ]δέϊ σΟΠίΤΟ- 
νουβία (οἵ. Τορ. 1 11. 104 20: οὐχ ἔστιν ἀντιλέγειν, καϑά- 
πὲρ ἔφη ““ντισϑένης.) ἰζοιμαᾳιιθ. ΟἸἾβ οὐτοσ. ((. 46 ᾿ιδο 

ΑΒΕ ΕΠ 6 ἢ15. βοηΐθηίία Βγδη 15 86}. ΠῚ 1. Ρ. 81. Ζ6]16ν ΡᾺ. 
ἃ. τ. 1. Ρ. 11, οἵ ποβ δά ᾿ 8. 1048) 23.) ΑἹ ροββαῃύ εἰ- 
ἄθιη τοὶ μ᾽ γα Ῥγδθίου ᾿ρϑ8}) ΓΘ] ῬΥΔΘαΙοδΕ ΙΟ60 {1 θι], ΠΟῺ 
ἸΠ0 40 ΡΘΓ ΘΙΙΌΓΘΙΙ, 14 ιοα ποϑιηὸ ἀπθίξαί, ἐνευδῶς μὲν χαὶ 
παντελῶς ὑ30, 564 οἰΐδηη νοῦ, φαοὰ δρᾶν ΑΠΕΒΙΠ6Π68. 

4) ἄνϑρωπος ψευδής, 102δα« 1 ---13, 15 ἀϊοϊξαν, αὶ 
δα τηϑης θη τη ῬΓΟΙρίι85. δβύ οὐ τη ηξ 1 βέπάοθύ ᾿ρβί5. Π]6ῃ- 
ἄδο} ἀποίι5. εὐρ!αϊαΐο, οἵ. ἘΠ. ΝΟ ΙΝ 13. 1127ὺ 16. [ίὰ 51 
ἀο ΠΟΙ Πλ 15. ΘΠ 8015. ΒΟΠΊΪΏΒ Πδέμτδιη, απ86. ἰΠ51{ [ὉΠ] οἱὰ 

ΔΡριππΘηἐδηἸ ἴῃ Ρ]αΐοηΐβ ΗΙρρία πιΐποτο ἃρρατγοί. 1017 δῃΐπὶ 

ῬΙαίο τηϑπμάδοθῃ οἴ 6886 να], {αὶ ροββιῦ, ΠΟ 401 ουρίαί 

1ΠΘ ΠΕ], 80 Ργδθίθγθα οχ ἴα βἃ πα ποι οηρ ΘΟ] 1916, 4α1 ΠΠ0 68 
μ}8 18 [αοἰδί, ΘΠ 6556 ΠΊΘΙΙΟΓ ΘΠ), 4 η 481 ᾿ην ]π8 οδ θη) [δοἰδί, 

- 9 ἔτι τὸν ἑκόντα φαῦλον βελτίω ϑοἴννν. ἃ ἱπίδγργοίε δά- 
αἰϊΐα 6556 ορίῃηδίαν; δ ἢᾶθο ψϑυθᾶ 81 ΟἸΠ]Β6 118, ΠΘα6. δἰ θΓὰ 

ΡΟ ΠΙΘη Δί! 018 ΡΒ] ίοῃϊοδα ρᾶγ5 (ΗΙΡΡ. πη. ρ. 373 ὁ 544.) 58|- 

ΘΠ οδία οϑί, πα 6 ΡΓΟχίηδ ψοῦθὰ Ατἰβίοίο!β: τοῦτο δὲ ιμεῦ-- 

δος λαμβάνει χτλ. Βα η αι ροββίηῦ τϑίουυ, 
Π 6 ποίϊομα τοῦ τμεύδους οἴ. ργαρύεγ ΙΟθῸ5. βιαρτὰ 8] δὲ08 

ἀ6 Ἰηΐογργ. 1. 1θα 12. 46 δη. ΠῚ 6. ΝΥ αἷίζ εὐ Τυθπηά. δα ἢ}. 1}. 

ΟΑΡ. ΧΧΧ. ᾿ 

α) 1θ2ῦα 14-.-30ὅ. Συμβεβηκός φτπιμη 14 ἀϊοϊίατ, 
ααοὰ ἡασπμ ἰηβὶί ἴῃ αἰΐᾳαα τὸ οὐ νοῦ ἀθβ δὰ ρυδϑάϊοθίιν 
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(ἀληϑὲς εἰπεῖν «14, εἴ. δά ΑἹ 8. 989) 7), ἐῃ!6 παῖ η6- 

ΘΟββαυῖο ΠΟΩῸΟ ΒΘΙΏΡΟΙ οἱ ἱποϑί, οο συμβεβηχός, τὶ οϑβί 

Γοτἐαϊύαιη, ᾿ΐα [ον αϊΐαμη Παἰγλθέ οαιιβδηη, Πα 6. 6Χχ ᾿ρ8ἃ Τϑὶ ἢδ- 
ἴατα (μὴ διότι τοδὶ ἦν «23, οὐχ ἣ αὐτό «28, 564 6δχ 81115 
᾿ἰ5απ6 ᾿Πἀ  Π Ὠ1|5. ΤΟ θτ15. ΒΒΡ Θηδηι οϑί. ---- [)6 πᾶσ ΠΟΙΙΟΠΘ, 
να] οἰ ββηα ἀρὰ Ατὐὶβίοίθ᾽ ομη, φαδπὶ Δ} έατη ᾿Θοίπηιι8. αὶ 

αυϊά ἕν νε] ὄν νεὶ ταὐτὸ χατὰ συμβεβηκός ἀϊοεϊναίαν, οἀρ. Ό, 

7, 9, οσορίοβίιβ αἀἰβραίαύιν δ᾽ 2, ὃ. Αὶ 8. 

Ὁ) 1025« 80 --- 94. 564 ργαρίογθα [άθπι σοσα θα! πὶ ΙΟΠΡ 6 
ἀϊνουβο 56η811 πϑαγρδίιν, ἘΣΘ 51 ααϊὰ ΠΟ ᾿ποϑύ ααϊάθηι 
1ρΡ51 δου ΠΟΙ Οη5. Δα ΠΟ ἢ, 564. ιη 6  ΠΟΟΘΒΒΔΤΙΟ 60}- 

ΟἸπἀομ4ο οχ δὰ ςο] ον, 14 συμβεβηκός ἀϊοϊίαν, Υ εἰ αἱ, 

ἀπο εδὺ βοίθῃμθ Αὐϊβίοίθ! δ θὰ 46 τὸ δχοιηρίαμη (οἴ. ΑΠ. 
Ροβί,. 1 4. 730 31. ὅ. 74« 25 5η4ᾳ. Τορ. ΠΠ| 8. 110) 22. ἃ].), 
{γ65 ΔηΘΊΪ]Ο5 {ΓΔ 0 }}1} ἀπ θι5 τ ο 8 6586 ΡΆΤ 68, ΠΟῊ ἰποϑύ 14 
αυϊάσμι ἴῃ ἰρ88 {γι ΠΡῚ]1 ΠΟίΐ0η6, 8564 ΠΘΟΘΒΒΔΡΙΟ Δ η,6 ἢ 6Χ 
6ἃ ΘΟ] ο ταν ἃ. Ῥγορίογθα πηΐνουβα οὐ ΒΘΠρΡΘΥ {γίδηϑιι ὁ {τὶ- 
θαϊίιν. Οἱ ἰδοίαμι 510, αὐ συμβεβηκός δὰ απο 5! Ποδεῖο- 
ΠΘΙῺ ῬΙΪΟΥῚ ἴθγθ σοηίγαυ δ {γί θυ θίαγ, ἀρραγοῦ σΟὨ ΘΓ ΘΙ 
Απ. ρὲ. 1. 24« 18: συλλογισμὸς δέ ἐστι λόγος ἐν ᾧ τε- 
᾿ϑέντων τινῶν ἕτερόν τι τῶν χειμένων συμβαίνει ἐξ ἀνάγ- 
χης τῷ ταῦτα εἶναι κτλ. εἴ. δά 1 8. 9894 21. Νιιΐταιμη 56- 
Ροϑβιία [ουία!! ποίίοπο ν. συμβαίνειν ΟἸμη]η0 δν θηὔη 5]9ῊΪ- 

Ποδί, Ιάθοσαθ ἐγᾶηβίου αν Δ θα, ἀπᾶ σοηοΙ ΘΕ 15. ὅν 8- 

ἡϊπηΐ 6χ ῬΤΟΡΟΒΙ ΟΠ 15. ρΟϑι{15; δὰ δαίθη ΠΘΟΘΒΒΆΤΙΟ δνο- 

ηἰπηΐ. --- δπο ποίϊοποιῃ τοῦ συμβθεβηχότος ἃ 5αρουιουῖθτιβ 
ΡΙΘΓαμηατ16. ὁχ ἰρβὰ αἰβραίδεοη!β ρεγροίιπαία ἀἰβυϊ ηρΘ ἢ 81 
Ἰδοίου! Ατιβίοίθ! 88 ρου (οἵ, 5'΄᾽ 2. 997α 29, 852. Γ΄ 1. 

1008. 25. 2. 1004 7. 41].}, 1Ἰητογάπιαι οὰπὶ αἰδύ σα! δα ἀϊα 

[οσπα]α χαϑ᾽ αὑτό, Β΄ 1. 995) 20, 25. Αη. ροϑί. 1 22, 83) 19. 

6. 78α 18. 7. 75) 1. Εῤ αᾳιοῃίδιη ἰἰᾶθο συμβεβηχότα χαϑ' 
αὑτά σοπίϊηθηΐαν ἴῃ ρτδϑάϊοδίῖβ, πὰ 6 βίῃ 6115. αα! θυιδά απ 
ν6] στϑθι8 5.1 6 οἰ 15. {υπιπίαν, ὑστάρχειν τινί δαίοιι αἰ σαπίιν 
«αδδοιησαθ 46 ἃ] ᾳαα τὸ ργδοαϊοδηίαν, οὐ πάϑη οὐπηΐπο δά 

ΟἸΠ65. 5 5ἰδ ἐγ  ν 6] ααδ!!αΐθ5. ν 6] αἰδοίη 65. ἰγδηβίο- 
Γαμίαγ: Ρῥτορίεγρα ἢΐ, αἰ τὰ συμβεβηκότα καϑ' αὑτά οἰϊανῃ 
ὑπάρχοντα χαϑ᾽ αὑτά νοὶ] πάϑη καϑ' αὑτά δρρο!!οπίαν, οἴ. 
ΠῚ. 1003. 22, Δ 1. 1025) 12. ἃ]. εὐ δὰ 7 2. 1004 ὅ. -- 

α88 λόγος δὲ τούτου ἐν ἑτέροις. αρηι ἰοοιμῃ ἰηΐο]- 



Ε. 1025. 279 

ΠΟῚ ψ6]16 Αὐϊβίούθ! οβ, Ὁ ν 8] ἀἰχουῖς ν 6] ἀϊοίαναβ. 51{ (Ὠδιη- 

46 π6 οο 4υϊάθπι οογίαμι 68} δὰ 46 τῷ, ἀυθίαι οβῦ; ρῥ]α- 
αἰ 5. δηΐῃ Ἰἰοοὶβ τὰ μὴ χαϑ' αὑτὰ συμβεβηκότα πΟῊ 6556 
δϑίθγῃηδ ψ8] βοῖγὶ ΠΟ ρο886 (οἵ. 4' 2,3. Καὶ 8. Δη. ροϑί. 1 6. 
78α 18) εὐ τὰ καϑ' αὑτὰ συμβεβηχότα 5οϊαπίίαα βαθϊθοία, 1 
οϑὲ δυΐύοπι δοίθυ μη 6886 (εἴ, δά δ 2. 9974 5) οοιμρτο))δύ. 

1)6. Αὐβίοίθιοα τοῦ συμβεβηχότος ποίίοηα ἀοοία οἱ δο- 
ουγαίο. ἀἰδρυίαταπὲ ΤΡοπ. ἀθ ἃη. ρ. 188 544. γαϊίξ Οτρ. 

110 10. ΖΕΙ1ογ Ῥἢ. ἃ. ἀτ. 1]. γΡ. 421. 

". 

ΧΕ. 
Ῥλὲϊοδορἠϊδα ρνΐπια, ψιαθ υδνϑαΐίι" ἕπι σοσοϑ θη 0 Θηΐθ, 

γιιαΐοιιιι5 68 6.850 Ἡθ,ι6 Ὁ67Ὸ ἧπ τπὸ ηιοάασηι Θηί5 Σ᾿ ΘΉΘΥΘ, 
1025 9 --- 18, ψμα γαΐίονιο αἰ [δαί α το ψιιδ μι οδορἠδας 
αὐδοὶρ 5 φαροπέίι". 446 αἰἱδίἑποίδ ργΐπιιην ἐγ διι5 ρῥζμϊίοδο- 
Ρδΐδαθ ϑιϑηδυῖδιιϑ, {ϊθογοίδεο ργαρίϊεο ρμοοίϊεο --- 1θ2θα 0, 
ἐποονοἴΐεα ρμἠιοδορίνϊα ἐΐογίην θὰ αἰἴσογδα τ ϑνιην σΟΘ πΟ566Ή- 
εἰαγιιην ἑημαοῖο ἔμ {7.68 αἰϊυδαϊίιιν" εἰϊδοὶρίπαδ., ρἠψδέσαην πια- 
ἐποηναίοαηι {ἠοοϊοπίαμι --- «19, 6 φιῖδιια {ποοίοσὶα ργΐηια 
68ΐ οἱ μοί δδίηια --- α 82. 

1025) 8 αἱ ἀρχαὶ καὶ τὰ αἴτια ζητεῖται, ΗἰμαϊΓαμη 
ἴῃ ᾶο, 4π8πι 5|ι|56]ρίπη18, 6. ρσὰ ΡΒ] Οβορἢ μα αἰβραίαίοηθ; 
Θδ ΘΏΪΠ] ΨΘΙΒΑΓῚ ἴῃ ΘΟΠίθΙΡ ΙΔ Π40 δηΐθ, «αδίθμι8 δϑύ 68, 

ἀειηοηβίγαίαμι οδύ 7 1. --- Αρίβ δαΐθιῃ ποὺ ἰοοο Ατβίοίο- 
165 νοοδθα!α δἰ ἢ ΙΒ. β'ρὩ Π δύ! Οἢ15 ἀρχαί, αἴτια, στοιχεῖα ὃ 9, 

ὅ, 7 εἰπμα]αί, φαοηΐδηι ἃ}0 ᾿ὨΪ 0 τιηΐν εγβθ ἀϊβραίαῦ πΘοάαη 

ΒΟΥ ψ σα θα] ΟΠ αἰἸΒΟΥ 6 ἢ δ ΓΘ ΤΠΔΡΊΉΟΡΘΓΘ ΒΟΥ Πού. 

1025) ὃ χαὶ ὅλως δὲ πᾶσα ἐπιστήμη διανοητιχὴ 

ἢ μετέχουσά τι διανοίας. ΑἸοχαμάον διανοητιχή δὰ 

(πΠεδοτγοίϊοαβ, μετέχουσά τι διανοίας δὰ ργδοίίοαβ. ἀΙ501011Π88 

γοίθυυι να] Ρ. 405, 25, ρᾶγιιμ), Ορίῃοι, γϑοίθ. Νᾶπι Πθαῖι6 
διάνοια, «ασιη ἰρβδμι βρη σοῦ οΟΡ Δ Π 4] ΔοΟΠ 6π,, 86 ΟΟΓ- 
ῃἰίαν ἴῃ πού θ.5. ν 6] οοηϊπηρ 6 η 15. να] αἰγ πη 415 ( οἵ. 4. 

10270 27 5ᾳᾳ. εὐ δά Ζ᾿ 7. 1012. 2), δα {ποογούϊοαβ ρούϊαβ 
ααδιῃ δ ργδοίϊοαβ ἀἰβοῖρ! !ηὰ5. τοίογοηα οϑί, οὐ ρᾶμ}]ο ἰμἶγα, 
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023, Ανἰ βίο! οβ ἰρβὲ διάνοιαν ἀϊοῖξ 6888 7) πραχτιχὴν ἢ ποιη- 
τικὴν ἢ ϑεωρητιχήν. Νιάοίαν ροίία5 Αὐἰβέοίθ! 5. δ 1015. 1115 
γϑιθ 185: 1) μετέχουσά τι διανοίας ἀνιθἰίαιη 5οἰαμέϊαθ Ἰα 5. οχ- 

[θη ογο σοὶ αῖ556, τὖ π6 686 αιϊάδθι ἀοοίτίπα 6. δχοϊαἀδηΐαγ, 

αὰδθ 80 τ8ι1 οἵ δχρϑυιθηΐίἃ 1ΠΔ 9158. 418} ἃ ΘΟΡΉΪ ΟΠ οὗ Π0- 

{1016 5 5ρΡ6 8586 51η{. Εσάθιη ρογεποί φαοα ἀΟοἰΓ τίη ΡΥ] η- 
εἷρία ἀἰεῖς ν δ] βαθ 15. ν 6] 5πηρ] Ἰοἶτι5 ἐοηϑεϊα!, ἢ)». ἀκριβεστέ- 
ρας ἢ ἁπλουστέρας, εἴ. υ18: ἢ ἀναγκαιότερον ἢ μαλαχώτε- 
ρον οἱ δά Α΄ Ὁ. 9874 21; 46 ποίϊοῃα ἀχριβείας οἴ. αἀ 4 2. 

982α 18, 46 νος. ἁπλῶς 9 δὰ 4 11. 1018 21. -- ὑδ ὅλως, 
οἵ. δὰ 4 9. 990) 17. 

1025) 7 ἀλλὰ πᾶσαι --- 10 ποιοῦνται. ἘἈεΙαθδ6 
αἸορ! ΙΔ 6. ΟΠΠΠ65. ΡΘΟΙΪ το ἀαοαδπ) οηἐϊβ ΘΌΠιι8. 510] οἷτ- 
οὐπηβουιθιιηΐ, ἴῃ 40 νογβοηίαν (πραγματεύονται, οἴ. δά “4 6. 

9574 30), πδᾳᾷᾷαθ {||} οχ 115, 14 αιοα ρτίπιαθ ΡΠ βορὰ Θ 
αϑ ργοροβιίξιμ), ἱρβϑαμι 68 πηΐνουβο, ἁπλῶς, οἵ αφαδίθμιιβ δβέ 

6η5 Ἰηνοβίθαί. Ηρο 4ππη) Δρρᾶγοδΐ 6586. (βου θη αὖ Ορ- 

Ροηπδίαν γένος τοῦ ὄντος εὖ ὃν ἁπλῶς, ποῃ ἀαπθίίαν! ρτῸ 

να]οαίο περὶ ἕν τί βοιθοτα περὶ ὄν τι, ᾿ἰσθὲ ὄν 5010 Ἂοοϑά. 
αν δχμιθθαίαγ οὐ ἴῃ ἑθχία ΑἸ θχϑηαι Ρ. 4θ0, 2 ππῖοο 6 ϑθραϊν. 
τοϑυϊψαξαμπ 510. (Οἱ. ΤΣ 1. 1003. 23: οὐδεμία γὰρ τῶν ἄλλων 
ἐπισχοπεὶ χαϑόλου περὶ τοῦ ὄντος ἧ ὦν, ἀλλὰ μέρος αὐ- 

τοῦ τι ἀποτεμόμεναι περὶ τούτου ϑεωροῦσι τὸ συμβεβη- 
χός. Καὶ 8. Ἰ060ὺ 31: ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶν ἡ τοῦ φιλοσόφου ἐπι- 

στήμη τοῦ ὄντος ἣ ὃν χαϑόλου χαὶ οὐ κατὰ μέρος. 
1025) 10 ἀλλ᾽ ἐκ --- 18 ἔστιν. Ῥαομ αγοβ ἀοοίγ δ 6 

ααϊπὴ 1 ΘΘητι5, ἴῃ 410 ΘΟΘ ΠΟΒΟΘΠὯ0 νογβδηΐαγ, νοὶ] οὃχ 56ῃ- 
5.1} [1010 ἀβϑαιηδηΐ, να τηθἀἸοἰηδ, νοὶ ΡῈ Βυρούξμοθβιη 

(οἴ. 46 νου. ὑπόϑεσις δὰ Τ' ἃ. 1005) 14) ροπαηΐ, νϑὶ αι 

Θοοιηθίνα, Π66 Πδίαγδιη ἃ0 ΠΟΙΙΟΠΘΙῚ {{Π|Ππ|8 Θ ὉΠ 6.5. ἀοιηθηῃ- 
βίγδηΐ, β᾽ χα ἄθηι πᾶ θο ἀθιημοηβίγδί!ο (4ᾳ86 πη ρΟϑϑὶξ οἸηηΪΠῸ 
ΡΘΙ 5υ] οο βημαιη ΠΟΙ, ΠΟ Ιθ60 πῸὴ ααδοιϊέ, οἵ. Αἢ, ροϑί. 
ΤΠ 8 --- 8) ποὴ ροίδϑβέ ν] ἃ βθηβι (ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπαγω- 

γῆς 15) ν6} ἃ ϑῆρ!]οθ. ροβιθοπο ργοΐιοῖβοι, πθὸ Ὡσὰμ 81} 

Οἰπηΐη0 {Ππ4 οθηι5. ἤθοη6. σοιμρτορδηΐ, διὰ τὸ τῆς αὐτῆς 

εἶναι διανοίας τό τε τί ἐστι δῆλον ποιεῖν καὶ εἰ ἔστιν. Οὐδε- 
ΓΘΓΘ Πμπ) 4] 5], εἰ ἔστι, οὐ φιδογογα 4 516, τέ ἐστι, 4|10], 

ΑἼΔ]. ροϑβί. 111, 8, Αὐἱβίοίθ 65, αὖ ὍΔ δϑύ, ἀἰβογίβ ἀἰβεηρ αἱ; 

οἰθηη 6586. Δ᾽] ἴα οΟρηϊαμ) οὐ οογία μη 6586 ορογίοί, 
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δηΐα φαδ 44 516 {Ππ|4 ᾿ην ϑύϊθ ἃ! γν 6] ροββὶῦ ν 6] ἀο)οαί, 
Ηΐὰΐς ἀἰδύϊποίίοηϊ αὐγαπη γα σογὰ τορασηθ πο. ΙοοῸ ΑΓ. δῃ 
νι ἀδαίαν πο 0 τορι ηαγο, αἰ [ὲ1ο1}6 οδύ ἀϊοογο; ρούοδβ αὐγϑνη- 
46 οἱ οχβιβέθη 88. οὐ ΠΟΥ Οη8. ΘΟ ΟΠ θαι δἰ θηὶ ἐγ] 1586 
βοϊδηξίαθ, αποπίδιη. αἰ θιυιβάδηι ἴῃ ΤΟ τι8, ἃ0 ργαθοίριιθ αα- 
ἄδθιη ἰῃ 5{1ΠΠ|Π}18. ΓΘΙ ΘΘΠΘΙΙΡ5. ἃ ΡΥΠΟΙρΡΙ15, οἵ. Θ᾽ 10. 
Δη. ροϑβί. 1 23. ϑῦα 1, δδάδθμη οορηϊ !]0η6 οἵ 6886 Τὴ] οἵ 

4αϊα 51 γδ5 1 6 ΠΟ τπν ; ρούθδί σογῸ οἰΐδιη, πορί θοία ἰδηίαπι- 

π|040,. ποὸη ποραία 1{|ὰ αἰβι! ποίίομθ, 6 ππτ ἀἴσογθ: μ6- 

ΟΠ Αγ 685. ἀοούτ πα τὐγαμηαιιθ, οὐ 6586 ΡΌΠΕΒ, 46 410 ΔΡΊ ΕΓ, 

οὐ φαΐ 51, 5 ηρ Π1Οἰ 6} ἃ 51η6 ἀοθιηοηβίγαί 9 6 βαθηΐ; πὐριιηι- 

46 ἰηνοβίϊοανθ, τὸ ὅτι οἱ τὸ τί, δ] 1ογ]8 οϑὲ βοϊθηξίαθ. --- 
ῬροαΠ τ 5. Θηΐπη βοϊθηζδθ ΠΟ πη Βα οηΐ ρῥτοροβίίαμπι, αἵ 

Ἔχρ!ϊοοπέ τὰ χαϑ᾽ αὑτὰ ὑπάρχοντα τῷ γένει, οἵ. δά 8 2. 
9974 ὅ., 4 80. 102δα 30. 

1025) 18 ἐπεὲ δὲ --- 1θ02δα 6 ἐστίν. Τ) δε ρία 5. 61 
ἰῃέον το Ια ὰ85. ἀοοίνηὰ5. Ιοοηι ΟὈηθαύ ρυΐμηᾶ ΡΒ] ΟΒΟρΐα, 

ἀαρ!οο αὐϊέπν αν βίο 6, πἰγδαας ὑγραγ τα, ἀπαππη αυϊά θη) 
ΟἸΠΠΪ8. 50 θη ἃ ν6] {πδογοίϊοα 5810 ν] φργδοίίοα ψϑὶ ροδιείοδ, 

{Πεοτοίϊοα ἔθνη ΡΠ] ΟΒΟρΡ μα νοὶ] ρἢ βίο ν 6] τη Ποιηδίϊοα 

γ6] {ποο]ορίοα; δὰ5. δαίοθμι αἰνίβ Οη685. ΠΟΙ 5ΠΠΠΡ] οἰ ἔοι ᾿ρ585 

ΡΓοΟρομϊ οὖ οοιηργοθ αῦ, 56 θχουβαβ ἃ ρἤγϑβιοα ρὨΠΟΒΟΡΪ ἃ, 
οαϊ οοντίαπη αποάάδηι Θηξ Θ᾽ΘΏΠ5. 5101 6 οἴ!) 6556. οομδβίοί 
(ἐπεὶ δὲ 018), ρυπηθη οχρ!ϊοαῦ δά χαρά βοϊθηξίδθ τ ΘΠῈ5 
Θὰ Τοίογθπαα 810, -- - 1θ02θα 6, ἀοϊηἊδ φποιμοῖο ἃ τηδίμοιπὰ- 
(ἰοὰ οὐ {Π6 0] 09 ]α, {πὰ οὐ ἴρβ886 {ποογοίϊοδθ βιηξ 4 Ιβο ρῇηδ6, 
αἰ οναΐ, -τ 419. 5586. δαΐθμι {Ὁ οί θ μεθ. ΘΟ ΠΟΤ, ΠΟΤΈ 

πη0 ΔαδΗ]1)6ὺ ἀ οἰ ηδη ΘΟΙΠΘΡῚ ὨδΟθ586 80 (εἶ. Καὶ 7. 

10θ64« 18: εἰς ἕν γάρ τι τούτων τῶν γενῶν ἀνάγχη πίπτειν 
αὐτήν), ϑεωρητικόν ποιητικόν πραχτιχόν, Ατιδίοίο! 65. δἔϊδμι 
ΠῚ ἐδιηατιδμ) οογύπι οὐ ποίϊμη ροηϊξ, Τορ. ΝΙ 6. 14δα« 15. 

ὙΠ 1. 1ὅ7α 10. Εἰ. Ν. 1. 1094« 6. Χ 8. 1178 20. οἴ. 
Ὶ 8, 4. 46 εοοἰο ΠΠ| 7. 8004 16; «αθι5. ἀἰβουῦ μη θ 5. πᾶθο 

απο βοίπηραῦ οχ ἴοο, 46 0 δρίμημιβ, ἰοςοὺ οὐ ΕἾ. Ν. 

ΥῚ 4 ἴδοι!!ς εδβί ᾿πέρ! ΠΠσογο. ΝΠ οαπι8ὰ δ. ῬυΪποἰρί μη, 
Θὰ αὐ νο] 50 νοὶ] ἢαΐί, δας ἴῃ ρ80 ἰηθβύ Ποιηΐηθ δ ΠῸῚ 
ἰηϑϑὲ; ἴη46 ἐποογοίϊοιιμη βοϊθηίδθ. ΘὍη18. ἃ ΤΟ] {{|5. ΒΘΟΟΓΗΪ- 
[πγ. 1) οΙηἀ6 51 ρυϊποίρίππη οχϑιβίθηφαθ [ἢ 'ρΡ80 ἰηδϑύ ΒοιηΪΠ6, 
δα οχ δοίίοῃηθ οριῖιβ φαοάάδιη οχβϑιδίϊ οχίγα Ποιηΐη θη μΟϑί- 
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ἴηι απο ΡῸΓ 56 τηδηθδί, ἃ ΠΟ οδχβίβε δ Ορτι5. ΘΧΕΘΓΠΈΠΙ, 

564, δΔοί!0 ᾿ηΐγα ᾿ρϑιπὶ ΠΟΙΏΪ 61) ἀρ ηΐομ ΘΟΠ Ποίαν; ΠΟΟ 6ϑέ 
ΔΡθαη 5ῖνο ἐπιστημῶν ποιητιχῶν (εἴ. δά Θ᾽ 2. 1040) 3) ἃ 

Ῥτδοίϊοἱβ αἰβοὶ ρ]  η18. αἰβουμηθη, ΕΠ ἴῃ ῥγδοίοἱβ φαίϊάθιῃ 40- 
ΟΥΡΙΪ8. ῬΥΙΠΟΙρΡ ΠΏ οδύ ἰρβα οἰθοίίο, πὰ αυϊὰ ἀσοπάπμηι 510 
αυ14 πῸΠ ἃρια δηΐηαιη ἀδοουπίιηιι8, ἡ προαίρεσις "23, οἵ. 
Θ ὃ. 1048« 11: ἴῃ ροδέ!οῖβ δυιΐθμη ἀ150 1011 18. ῥα ΠοἰρΊ ΠῚ) 6886 
ἀϊοϊίαν 1) νοῦς ἢ) τέχνη ἢ δύναμίς τις "22. Ἐξοδηΐμι ψαοηΐδπι 

ἃ ΘΟΡΉΪΠΙΟΠ6 βαβροηβὰ οϑί ἡ ποίησις, 4 ΘΟΘΉΙΙΟΙΪ5 οὐ ρυῖη- 

Ο6Ρ8 δδβύ οὐ Πηΐβ νοῦς, Ι΄ ῬΤῸ μυϊποῖρῖο οδύ Βα πάαβ ροῦ- 
{ἰοᾶστ αἰΒΟΙ ΡΠ ΠΠΔΓΠ ; 6Χ ΘΟΡΠΟΒΟΘΠ40 δαΐθμηη 851 μα ύιι5. ααϊ- 
ἄδιυι τϑούθ Ορϑυδηάιὶ ὀχϑίβεί, ἕξις μετὰ λόγου ποιητιχή ἘΠΗ. Ν. 

ΥΙ 4, 15. Βαβι 5. τέχνη παῃοπρδίαγ ; ἀθηϊαα6. ααϊᾶ ΔΡΕΠ Εἰ, 
αὐταμ ἴδοϊαί ααϊἀρίδηη ΠΘοη6, ΠΡ γι δϑί ἈΡθΙ τ, ἴῃ [ἃ- 
οὐ] αίο, δυνάμει, Δα σοηῃΐγαγία Ῥαγ[ο ἀρία ροβίξπμη οβῦ ορϑ- 

ΤΆΠΑΙ ρΥ ΠΟΙ ρΡίμ. --- ΗΟ 51 ὑθηθιηπ8. {τη 50] Ομ 86. 9.6η6- 

ΤᾺ ἰδοῦ η θη, δα {ΠπΘΟΓθί οιιη γοίθιθη ἀ8π) 6588 ἃρρᾶγοί ρἢγ- 

βίοδμι, αΐρρα 4ιὰ 8 οορῃοϑβοδύ θᾶμ βιιρβίδηξίαν, ἐν ἧ ἡ ἀρχὴ 
τῆς κινήσεως χαὶ στάσεως ἐν αὐτῇ 20, ποη ἐν τῷ ποιοῦντι 

μοι ἐν τῷ πράττοντι, οἴ. ῬῆγΒ. Π|Ἴ 1. 192) 20: ὡς οὔσης 

τῆς φύσεως ἀρχῆς τινὸς χαὶ αἰτίας τοῦ χινεῖσϑαι χαὶ ἠρδὲ- 

μεῖν ἐν ᾧ ὑπάρχει πρώτως χαϑ' αὑτὸ χαὶ μὴ κατὰ συμβε- 
βηκός. 4 4. 1014 18. 101ὅα 14. Καὶ 7. 10θ4« 15. ,2 8. 
1070. 7. Ηοο 56 η51}0}1}}6 δῃεαη σΘητ5. ΠΟ Δ Ῥ6Ι ἰοΥΠΠΔ 
ἰὰ δϑῦ, αυποα οβέ, πὰ εἰποιίαγ, τὖ ἴῃ ουπηᾶ σορποβοθηάᾶ 

ΟΡΘγᾶπ ΘΟΟΙ]Οοαγα ἀοροαΐ ἀοοίγ μὰ ρἢγβίοα, οἵ. Ῥῆγβ. ΠῚ. 
193. 80: τὸ γὰρ δυνάμει σὰρξ ἢ ὀστοῦν οὔτ᾽ ἔχει πω τὴν 
ἑαυτοῦ φύσιν, πρὶν ἂν λάβη τὸ εἶδος τὸ κατὰ τὸν λόγον, 

ὃ ὁριζόμενοι λέγομεν τί ἐστε σὰρξ ἢ ὀστοῦν, οὔτε φύσϑι 
ἐστίν. Νονυμη ἢδθο [ον ΠΟ ΤῈ ρΡοΐεϑί 56:01 αὖ ΡΕῈΙ 56 
ὀχϑιβίαί (οὐ χωριστὴν μόνον 28, 1. 6. ἀλλ᾽ οὐ χωριστήν, εἴ. 
ἄἀδ εοἸ]]οοσδίύίοηθ. ρᾶγίϊοα!αθ πθοδηΐβ δά “4 9. 990) 11), 564 

οορ] αἰίοηο ἰδηΐαπι ΔΡβίγ ἢ] ἃ ΓΘ θτι85. ΒΘ ΗΒ. ὈΠΠ]}118. --- ἡ φύσις 
ἂν εἴη τῶν ἐχόντων ἐν αὑτοῖς χινήσεως ἀρχὴν ἡ μορφὴ καὶ 
τὸ εἶδος, οὐ χωριστὸν ὃν ἀλλ᾽ ἢ κατὰ τὸν λόγον. ῬΊν5. Ι. 1. 
[πὸ ΡΒ βίοα ΟΠ πηΐσα ἴῃ [ΟΥ̓ Π]ἃ 51ν 6 858 Π{18 [ΟΥ̓ Π]Δ}1 ο0- 
ΘΠΟΒΟΘΠἀἃ νογβδίμν, 564 ἰδηΐαμ ῬΓΔΘΟΙΡΙ 6 ἃ ἸΠΑΧΊΠ Δ} ΡΔΓ(ΘΠῚ, 
ὡς ἐπὶ τὸ πολύ "28; σορποβοῖξ θηΐμι ΓῸ8. 56 }51}}}65. ΡῈΓ ἴου- 

Π]8} 4] θη, χατὰ τὸν λόγον, 504 ρΡ6ν οδμῃ [Ὁ Δ 1), 486 51Π6 
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τπηδίογϊα 6556 ποηποδί, οἵ. Ζ 11. 1037α 16, ΡΙν8. ΠΠ 2. 194« 12: 
ἐπεὶ δ᾽ ἡ φύσις διχῶς, τό τε εἶδος χαὶ ἡ ὕλη, ὡς ἂν εἰ περὶ 

σιμότητος σχοποῖμεν τί ἐστιν οὕτω ϑεωρητέον. ὥστ᾽ οὔτ᾽ 
ἄνευ ὕλης τὰ τοιαῦτα οὔτε χατὰ τὴν ὕλην. Ἐσοάδιη οὀχροιη- 
Ρίο τοῦ σιμοῦ εἰ τοῦ χοίλου, [τοᾳφαοηίαίο, ἃ} Ατ᾽βίοίβ! α ( οἵ. 
Ζ ὅ, 10. ἀδ δη. ΠΠ 4. 429) 14. 7. 4310 12. 4].}) οἰιιδακο [ηἴοι- 
ΡΓΘΕθ5. δα ἀἰδβιϊποιιοπμάα οοπογθίαμη, φαοά ἀϊοίιηιι5, (συνϑι- 

λημμένον μετὰ τῆς ὕλης 082, τὸ συνειλημμένον γνο6} δάάϊίο 
ὕλης πομῆῖης Ζ 10. 1035α 26, 28, 84. 11. 1037) ὅ, νε] 511η- 
Ρ]οἰέον ρὸῦ 86 10. 1038α 29. 11. 1080α 27 πδυγρδίαν δα 531- 
ϑηϊποδηάμπηι τὸ συναμφότερον) εὐ ἀδίγδοίαπι, ΠΟ ο δἰΐαπι [060 

ἀδβουθιῦ, ᾳαλ!α δ᾽η0 ααδ6 «ἀοΠΠηϊπηΐαν 1 ΡΠ γϑιοὰ δ ΤΟΙ 
σοηβίππηΐ παίαγαμ, τῶν δροιζομένων χαὶ τῶν τί ἐστι 080. 
- Οὐοηΐδμη δαΐθῃι Ρἢ γϑίοα [Οὐ πδ ἀΡ] 416 ἰην δϑίϊοαί ἔδηη- 

4αδηη σΟΠΪΠοἴϑηη ΟἸΠῚ Πηδίου]ἃ, ΔηΪπΠη8 86. Οὐδ πη ΘΟΘΉΪ10, 51- 

υϊάθηι δηΐπηᾶ δϑύ ΘΟΥΡΟΥ5. ΟΥ̓ΘΆΠΪΟΙ [Οὐ πὰ οἵ θη ο Θὰ, δὰ 
Ρμγβίοδμι ρου ηθέ αἰδοῖ ρ] 8 ΠῚ, ψϑταμη Οἷτιβ ΠΠ0 40 Δηΐπιδο, 
46 ΟΠ ΘΟΥΡΟΙΘ ΠΘΟΘΒΒΔΙΟ ΘΟ], ΠΟ 6115, 51 4πᾶ ρμού- 

οϑ ρΡθὺ 86 οἵ βδρδιδίπι δχϑίβίουο; οἷ. ἀ6 δηΐϊπι, 1 1. 4θ8α 
10 ---28. 1ΠΠ 4. 429α 24 546ᾳ. 46 ρατί. δη. 1 1. 641. 
102 28 τῶν δὲ πραχτιχῶν. Ουοά οοἀ. Κ᾽ οχμθοὐ 

οὐ ΑἸοχδαπάον Ρ. 408, 20 ἴῃ ἰοχία μαθαϊ πρακτῶν ρΡτῸ πρα- 

χτιχῶν, οὖ ἀρ ϊββίπητιιη δύ δα βϑῃίθῃ 8) ΘΠ Οἷδί! : ΤΟΡΌ ΠῚ 96- 

ΓΘ ἄδγαμ ΡΥΪποἰρίππι οϑί οἰ θοίίο, δὲ Ομ Πγηδυ νἱἀοίαι ρῥτο- 
χίμηῖβ σϑθὶβ: τὸ αὐτὸ γὰρ τὸ πραχτὸν χαὶ τὸ προαιρξετόν. 
Ηδηο 51 ρυοθαν υῖβ. [ΘΟ ΟΠ 6), ΠΘΟΘΒΒΑΡΟ ΡΔΌ]10 βαρτα, 22, 

ποιητικῶν τηπίαπάιπη οὐ ἴῃ ποιητῶν, ΠΟ ροίαϑύ θη, 486 

αϑύ Αἰ οχδηανὶ βοηὐθηίϊ, ποιητικῶν ρᾶββῖνο 56 η811 δορὶ. 564 

4αδηηαιδη Δ Πη0 ἄτη [615 Θὰ οϑὲ οοηϊθοίατα, Πππη) 586ρ]85- 
51ὴ6 ἃ ΠΠὈΓΆΡ 5. δαϊδοίίνα ἴῃ -- -τὸς οὗ ἴῃ -- τιχός (θυ μη η8- 

{ἰὰ ΠΟΙ 86 ΘΟ ΘΠ, ἰδΙη 6  ὩΠΠῚ ΡΓΟΡ πη ἃ 510 ἀαθ]ο, 

αασια ΡΓΟρίου σοηβοηϑιμι ΠΠὈΤΟΓ ἢ ἔπη Ρτορίον ἰοοιμῃ [1- 
Ὀγὶ Καὶ, φὰὶ 46 δδάθῃ τὸ οί, Καὶ 7. 1004. 11]: ποιητικῆς μὲν 

γὰρ (ἰηΐ. ἐπιστήμης) ἐν τῷ ποιοῦντι --- ἡ ἀρχὴ κτλ. [ἄ6πὶ 
ΠΟΠΘη ἐπιστήμη δὶς οἰΐδιῃ δά ποιητιχῶν εἰ πραχτικῶν νἱ- 

ἀδίαν βαρρ] θη ἀπιπη 6586, 
1020α ὃ οὐϑενὸς γὰρ ἄνευ κινήσἑξως κτλ. Ἐνάσομι 

86 ηϑιι ρῬοβίζιιμι 6886 ἃρρᾶγοῦ οὐχ ἄνευ κινήσεως εἶναι οἵ ἔχειν 

ὕλην, 5᾽χ 16 ἂὸ 4 8. 989) 32 οὐχ αἰσϑητά οἱ ἄνευ κινή- 
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σξως ὄντα ἰδιτηααδῃ οἰπβάθηη πού! 15. Γογπιαϊαθ σοΟηϊΠοΐδα 
βιηί. ΝΙΐγαπι ποίϊομα χαίϊάοιη ἀπ Ποσταξ χινητόν, αἰσϑη- 

τόν, ὑλικόν, 564. ἰἀηθη ἴῃ Θαβάθη "65 οδάϊξ πὸ οὐ τηδύθ 81 

μα θθαηΐ δὲ ππονϑδηΐαν οὐ β86ῃβῖθιι5 ρϑγορίαηίαν, οἵ. Ζ 11. 
1080) 285. Π᾿1. 10424« 25. 2.1. 1009) 1, 3 οὐ ΄ιδθ 50 Γἃ 

46. ποίϊομθ ηδίμγαδθ αἰβραξαν τητ18. 

1020. 6 ὅτι μὲν --- 22 εἶναι. ὙΠοογοίοδο ρἢ]]080- 
Ρ δα {γὸ5. Αυιβίοί 85. ρᾶνίοβ αἰβύ ρα, ΡΠ γβ᾽ σᾶτη τη 6 ππᾶ- 
{ἰοὰπ {ποο]ορίδηι; οἵ ρἢ γβϑιοδη ἡπϊάθιη ΨΘΥΒΑΤῚ ἴῃ σΟ9η0- 
Β6Θη 415 τ 15. 5651} 08, 4πᾶ6. οὐ τηονθδηΐι ΠΘαπ6 ἃ 1ηᾶἃ- 
ἰδυῖὰ ΒΘρᾶγα ροβϑιηΐ, τι δ σαμη. 1 ΓΘΌτι5. ππ|0 110 118, 
486. ἃ τηδίουϊα οορ 06, ΠΟῚ ἰρ8ἃ δχϑίβίθηξα Β6ρ ΓΘ ἢ 1, 

ΡῬΥΠηΔη ἀδηΐαιθ ΡΒ] ΟϑΟρ δι ἴῃ το ῦ:5. οὐ πη ὉΠ ΠΡ ι5. οἵ 
ΒΘρδιαίῖ8. ἃ τηδίουϊα οἵ ῬῈΓ 86. δχβίβίθηξ "ιι8. οἴ. 46 δῃ. 1 1. 
403) 11: ὁ φυσικὸς περὶ ἅπανϑ᾽ ὅσα τοῦ τοιουδὶ σώματος 

καὶ τῆς τοιαύτης ὕλης ἔργα καὶ πάϑη: ὁπόσα δὲ μὴ ἧ 

τοιαῦτα, ἄλλος, καὶ περὶ τινῶν μὲν τεχνίτης, ἐὰν τύχῃ, οἷον 

τέχτων ἢ ἰατρός, τῶν δὲ μὴ χωριστῶν μέν, ἡ δὲ μὴ τοιού- 
του σώματος πάϑη καὶ ἐξ ἀφαιρέσεως, ὁ μαϑηματιχός, ἧ δὲ 

κεχωρισμένα, ὁ πρῶτος φιλόσοφος. 46 ρατ. 8η.1 1. 641 10. 
Οὐιδπι 5615 γ θυ} 15 ΔρΘυἐἶπι5. βίρἰ Ποδύ πηι μθιηδέϊοδς ἀἰ5ε!ρ ! Πηδ 6 
ἸΠ 60] 6}, Θαη θη ἢ ποβίγο ἰοὺ ἀπ] δ ηΐ1π8. ργοροηϊΐ, 1(ἃ 

4! θη, αὖ Αἰ οα] δλμὶ 50. ]1π85 ἀο ΠΠ]} 8. 6556. ν᾽ θαυ, 

14 ᾳφαοά [ἐεἰς 77 2, 8. Ετοηΐπι ρει ααΐάοιῃ. ἀἰοῖς 49: ὅτι 
-- ἔνια μαϑήματα (1. 6. ααβάδῃη γ68 πιδι μοι δί1ο85}) ἡ ἀχί- 

γητα χαὶ ἧ χωριστὰ ϑεωρεῖ (Ἰιϊ. ἡ μαϑηματιχή) δῆλον, 

80 Ῥ80Π0 ἰηἶτα οοηίγα δή «14: τῆς δὲ μαϑηματικῆς ἔνια 

(νἱάοίαν ργδθοίριιθ Πα πΟπἰ οδιη, Ορίϊοαπ), 8188. δἰ πβιηθ αὶ αἰ- 

ΒΟ ΙΡΠΙΠ85 ᾿μ{6]Π|06γ6} περὶ ἀκίνητα μὲν οὐ χωριστὰ δ᾽ ἴσως. 
(ὐο!]αία αἰβραίαίοπο ἢ }1 11 ἴδοι! ἀρρᾶγοθῖῦ, οασ' τη ΠἸθιηὰ- 

(ἰθὰ οὐ αἰεὶ ροββὶῦ νουβδυ} ἴῃ ΤΟ 118, 486. ἃ τηδύθυϊα ΠΟ 86- 

Ρᾶιθηΐαν, δὲ ἰΠ 4 ΌΙΓΟΓ 6 1ἢ 688, 485] βηΐ βερδινδίδα ἃ τη δου]. 

(ὐογίο ἰρίθσαν ἀἰβου πη αὐ ἃ Ρῃ γβίοα, [ὰ ἃ μηδ  μοπηδίϊοα ἀἰβίπη- 

οἴὰ δὲ ρυίπια ρμ]]οβορῖα, ᾳπᾶ8 οϑί περὶ χωριστὰ χαὶ ἀκί- 
γητα. ἴαμι απ ΡΥΪΠᾶ5. Οδιιδὰ8. --- οἵ δδιιβϑὰβ σα! ἀθι ὩΠΠῸ 

«αδουΐ, ἴρ50. δυΐι8. οδρ (15. ΤΠ 0 τποπι ---, π6 ἴῃ ᾿ΠΠΗΪ ΠῚ 

ῬΓΟΡΤ ΘΠ άϊιη) 510 (οἴ. α 2), Οἴηη685 ορουίοδί δοίθυ μΠὰ8. 6586, 
(πὶ τάχ ηθ ΠΟΟ δα! ἴῃ Οδιιβ885. ΘΆΓ]Ώ ΤΟΙ], απᾶ5, 48πὸ- 

ὨΪΔΠ ἸΠΠΠΠ65. ἃ μπηδίουία οὐ Ἰη]0 }}165 βπηΐ, οὐ ᾿ρ885 δαίϑις 
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Πδ8 6586 ΠΟΟ6586 68. Ηδ6 ϑηϊηὶ οδιιδᾶ βδηΐ αἴτια τοῖς φα- 

γεροῖς τῶν ϑείων «18, οἵ. ῬΙγ5. Π 4. 190α 33: τὸν δ᾽ οὐ- 
ρανὸν χαὶ τὰ ϑειότατα τῶν φανερῶν. Δ Ἶ, 8 εἰ δά 4 8. 
1017 12. --- [πά6 {ποογοίϊοδθ ΡΠ ΟΒΟρ δ 6 ἐγ 68 θχϑιϑίπην ρδν- 

(68 (τρεῖς φιλοσοφίαι, οἵ. δά 1 8. 983) 21), τη Ποιηδίϊοα 

ΡΠ ϑίοα ἐπθοϊορῖα. ποά δαίΐθιη. ἀπᾶπι δηΐθα ρυπηδπὶ Ρ}}]- 
Ἰοβορβίδηι παποιρανὶδ, θα πάθια {ΠΟ ]Οϑῖαθ ΠΟΙΏΪΠ6 αἰ  ΠΔύμι, 

14 οὰν [ἀοῖαί ρσοχίμηβ νου ]5. Θχρ]οαί: 419 οὐ γὰρ ἄδηλον 
χτλ. οἵ. 4 2. 9895 ὅ 544. οἵ Ρ. ὅ. 

1020α 22 αἱ μὲν --- 32 ὄν. Ῥτδοί!ο!5 ἀἸ5οῚρ}1η15. {π60- 
ΓΘίϊοᾶΒ ΡΟΙΟΓΟ5. 6586 οχροβαὶ 4] 2. 952) 24 5η4., πον {Π6ο- 
ΓΟίϊοα5. δα ΐθη ἐΠ 6 ΟΙ ΟΘ 8 ΠῚ ΡΥ ΠῚ 6886 οἵ ΡΟ 58 ηδτη ἢΪ5. ν 6 Γ- 

ὈΠΡ5Ὸ ἀοιηοηβέγας, [|ῃ6556 δηΐη [ἢ 115 οἰπβιηαϊ ἀοπιοηβίγδίο- 

ΠΘΠ], 6Χχ ρδνίοι]α οδιι58}} γάρ «23 6Ο]ΠΡ γα ἀδθοιπιιβ, Ποϑί 

ΡΙΓΟχηἃ ἃάθο 5ηΐ ΟὈβοιτὰ οὐ ρουρίοχα, αὖ δραπιθηίδη 1] Τὰ- 
{0 Π6η αἰνίμαγθ τηδρ 5 ΠῸΔΠῚ ΡΟΥΒΡΙΘΘΓΟ τη νἱάθαν. ΠΟΟ 
Θηΐπ νἰ ἀθέμν ἀἴσογα «28 -- 27: {Ππδϑο]ορῖοα ἀοοί πα ΡΟ 551Π|ἃ 

ΟἸμηΐππ ᾿πἀ]οδ4ἃ ΘΓ, 51 ἐδ ι8τη ἀΠΐν ΘΓ 5815. ΤῸ] 188 ΘΟΠι- 
ΡΙδείαίιγ. ϑ64 14 ἴρβϑαμι ἀιυιθίαν ου ἢ ααϊϑρίαμη, πῖππ {Π60]0- 
Θὰ ὈΠΙΨΘΙΒΆ]15 510, ἃη σοι φαοάάδπι δηΐηη 6 ηϊ5 ΡΓῸ- 
Ροβίζαμη μα ϑδί δά ᾿ηαυγθηάιμιη. Ηταμ τΐγατη βέαύιι8, τη8]- 

ἔπι αΠΠογῦ; πθααθ θηΐμη, αὖ. ΠΟΟ τἰϑιητγ Ἔχ θιηρ]0, τηδύΠ 6ιη8- 

(1εἷ8 ἴῃ τοθι5. δδθάοιῃ βαηΐ ἀοοίνηδθ, 486 ἴῃ σογίππη αποά- 
ἄδιη φθηϊ8 ἱπηθηΐ, οὐ δὰ {πᾶ ΟἸΠΠ658 Γ65 τη Π οιη δύ! οἃ5 

οοιηρ  Θοὔαν. (ΑΥΙΠππθεϊοαπι 1] ἃ} Αὐιβίοίοϊς τὴν καϑό- 

λου μαϑηματιχήν ΡτΟΒΡΆΡ1] 6. οϑὲ οοηΐουθηί α΄ 2. 982α 28.) 

ἴδπη μᾶπο αι βΈ ΟΠ θμι 50 νι «27 --- 32, 1Ιοού 1 ᾿ρ518. νου 5 

ΑἸ ο1}6 510 501 0] 061 ΔοΠΟΒΟΟΓθ. 81 σα! οβὺ, δ, ἱπηηο- 

Ὀ1|6 εὖ βθρδγαῦ}] 6, πος ΡΥΪὰ5. δέ τϑριι5 ΡΠ νυ 8168, οὐ θᾶ β8οῖ6ῃ- 
1, ἀαὰ {Ππ4 ᾿πνοβέϊθαίαν, ἀπδι ααϊάθιη ἐμ 60]ΟρἾϑμι 6586 
Αἰχίπηι8, ῬΥΙΟΤ 686 4πδπ) ΡΠ γϑίοα αἰ βοῖρ! πᾶ. [οἹέαν {ΠΘο] ρα 
ΡΓΪμὰ δϑύ ἀοοίνηδ, δ φαδίθηϊιβ ΡΎΪπηἃ δϑύ ΟἸ ΠΏ ΠῚ, ὈΠΙνΘΥ- 

5815. ρούίδθϑβέ ἀἴοῖ, {πη τ 4 ᾶ 6. ΟἸΠη65 οχ 1Π|ὰ βαιητηῖιμ «[6- 
Ῥεδηΐ τϑρϑίοσα ρυϊῃοίρίαμι. 

1026α 29 εἰ δ᾽ ἔστι --- 38] πρώτη. Οἱά 5ΙρηΠοοηΐ 
ᾶθο σϑυθὰ ἃρογίμμηι θϑί, σοηβίγιοιο δαίθη ρ6}10 ἱπηρθα!- 
(ἴον. Εθηΐμη δα νϑυ])ὰ φιλοσοφία πρώτη, 46 ργδοαϊοδίϊ 

Ἰοσαμ ΟἸἐϊπουα ἃρραγεί, ποὴ ροίεβί ὑϑίδγεὶ βαρ δε ουἰ8. Π] 6 Πη- 
Ὀγὶ δαθιθοίπηι οὐσία τις ἀκίνητος, 564 δἀάφηδαιη ροέϊι5. 60- 

ἕω 
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Θ᾽ αίίοηο ἡ περὶ τὴν τοιαύτην οὐσίαν ἐπιστήμη, υἱ ἃρία Ατὶ- 
βίο β νουθα Ἰη ογρυοίαίαν ΑΙοχαη ον ρ, 412, 30: χαὶ ἡ περὶ 
ταύτην ἐπιστήμη ἔσται φιλοσοφία χαὶ πρώτη πάντων χαὶ 
καϑόλου κτλ. Οὐδ φαϊάθι 6] ΠΠρϑῖη δαί θη, {6 δβ Ατὶ- 
βίοίθ 15. ἰὴ ἀἰσθημο οὐ Ὀγον 8. οὐ πορ] ρθη ἃ, ΠΟ ΕἸ ΧΘΓΙΠῚ 

ΓΟ] ΓΆΡΙ] οι ; απο 51 4115. Θ8π| [ΟΡ] ΡΟ586 ποροί, ΓΘοΙρΊ η- 

ἄσιη εδὲ ααοά οχμθθίαν οοἄ. 7'΄: καὶ ἡ φιλοσοφία πρώτη 

',. 6. οἵ ᾿παᾳαίβι10, απδ6 46 δο δϑὲ βιιθβίδηξα, ρυῖμηᾶ οϑί. 

ΟΑΡ. ΤΙ. 

ΠΣ ἀϊυονδὲδ οηῖ5 σ'ϑηθυῖδιι5 ρ»"ἱηλιίηι διι5 αφοϊἀοηίαῖο ἔνα- 
οἴαγδ ϑβιιδοῖρὶί, 1020α 38 ---ὐ8, Ζζἤι 6οο σοβηοδοθηάο ποΐαηι 
φογδαγὲ αἰἰδεὶρίμαηι δαθηιρὶ 5 σοηιργοὗαίΐ δ οι" ἐα γονὴ 60η- 
δϑηΐαπθιην δὲ ϑυροπὶΐ --- 024. Ζ)εοΐίπ6 χαθ δὲ, αοοἱαθηξὲβ 
παΐινα --- 1027α ὅ, φιιαϊδδ Θἧιι5 δαιι5α --- αἸῦ, επα6 ε05η0- 
δοαΐιν" 6556 γῈ ὑθῦα αροϊάθη5 --- α19 οαρίϊοαΐ, οἔ δεϊομπίξαην 

αοοὶαοηί5 ποτ ρ0586 6556 ἀοεοί --- α28. 

1026α 833 ἀλλ᾽ ἐπεὶ ---:- 3 λεκτέον. --- ἁπλῶς αϑ8 

ψαπμηι ΟΡΡΟΠαΐατ 115 “ἀδἰουιη! ΠΑ ]ΟὨ 115, 4α]]0 115. 5] Πρ] 8 6η- 
{ἰππὶ σθηθγα ἀἰβυ πο απηίαν, ἰάθη βἰσηϊΠ οί δίαιιθ ὅλως νε] 
ἀδιορίστως, οἷ. αἀ 4 15. 1020) 53. --- Ἐξπ5. διαΐθμι Θ᾽ θη ΘΓ 

Θδδπι ΘΠ ποδί, {πᾶ ἀἰβίϊηχι 4 7. ἸΆΘΒρίοὶ δα ὀχροϑιο- 
ΠΘιη ΨΑΡΔΤΙΙΠῚ ΘΠ 15. 5 ΘΠ Ποδ Ομ ἰη46 ἀρρᾶγοί αποά ἀεί: 
ὧν ἕν μὲν ἣν, ποι ψεοῖὸ: ὧν ἕν μέν ἐστι, 4886 4! 6 

σγουρὰ τοίογημάα 6556 δά Πρ ττπὶ 4 σοιηρτοθαν! ρΡ. 18. --- Αά 
βρη Πποδη ἄδμι ρΥἰπιᾶμη οδίΘΡΌΥΙΔπΙ αἱ αι ῬΓΟΠΟμΪΠ6. τὸ τί 
Ρουη46 ἂὸ 4 8. 989) 12. ΘῚ. 1045) 33... 2. 1069) 9. 
Ν 2. 1089) 8, νε] ρ]δπηίογα [οὐ] τὸ τί ἐστι, Π' 4. 1027) 832. 

Ζ1. 1028. 11. 1 2. 1θῦ4« 15. ὅϑορῖι. ε]. 22. 178« 7, οἵ. 
Αῃ. ροϑβί. 1 22. 88α 21. --- ΤΙΝ Ο 5185. Θη 15. ΘΘΠΘΓΙ 15. ἴῃ ΡΓΟ- 
ἰδ81 Δ]: φαδηΐο ἸΟΠΘΊΟΓΘ ΘΠ] ΘΓ 8, ἀπέθαπδπι ἃρΟαοβίη πρῶ- 
τον --- λεχτέον 8 οταϊαίιν, ἀἰβθϊ πού Ομ πὶ ἴῃ ρτούαϑι [δούδηη 
Ὀγον 1 ον ἴῃ τπθ πο μη ᾿ΘρΘη θιι5 τονοοαῖ; απο ἃ αασμῃ δἃρί15- 

Β1Π|6 ΡῸΓ Ῥαυ οι]δη δὴ Παΐ, βϑοιίιβ νϑϑυϑία οοαά. 1 7᾽ οἱ 
ΑἸοχδηάνὶ ἐπεὶ δῆ 5011ρ851 ῥΓῸ νυ]ο. ἐπεὶ δέ. 

1020) 8 ὅτι οὐδεμία --- 12 ἔγον. ΝΠ] ἀοοίτίηδ ορο- 
τη) Ροηϊ (οὐδεμία ϑεωρία ὁ 8, οἵ. Καὶ 8. 1064 17: οὐδεμία τῶν 
παραδεδομένων ἐπιστημῶν πραγματεύεται περὶ τὸ συμβεβη- 
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χός, οἱ αα 4 80. 1025ὅα 80) ἴπ δῃέε δοοϊἀθηΐξα!! νοὶ] οἰποιθηάο 
γ6] οορ:ῃοβοθηάο, ἄπειρα γάρ ἐστιν, αιιὰ8 δαΐοιῃ ᾿ῃ Πηϊία βαηΐ, 
δὰ πο ροβϑαυηξ σοΟρ Δ) 40. ΡΘΓΟΙ, εἴ. 17᾽ 4. 1θ007« 14: χαὶ 
γὰρ ἀδύνατον ἄπειρά γ᾽ ὄντα τὰ συμβεβηχότα διελϑεῖν. α 2. 
994) 30. Ποο διοβιἐθοίασαθ ρυϊμμτη ΘΧΘΙΊΡ]Ὸ 1ΠΠπδίγαΐ, ἀμ 6 
ϑοοπηθίτίδο, οὐδ᾽ ὁ γεωμέτρης ϑεωρεῖ τὰ οὕτω συμβεβηκότα 
τοῖς σχήμασιν, οὐδ᾽ εἰ ἕτερόν ἐστι τρίγωνον χαὶ τρίγωνον 
δύο ὀρϑὰς ἔχον. ΑΙοχαηάοι τρίγωνον ἀϊοὶ ραίαί ἐγ] 
πιδίουϊα! 8, τρίγωνον δύο ὀρϑὰς ἔχον {γϊδηθ ] πὶ τηδε μοι δΕ!- 

απ. 6 Ἰη εγρυοίδεο αδ]18Π| ΡΆΓΙΠῚ 6Χχ ᾿ρ818 ρΒ1|6- 
ΒΟΡΙΙ ψουθ 5. ρΡούϊία οϑῦ, ποὴ άθ 600. ἰδηηθη {81:0 ΤΠ] ΘΙ ΙΟΓΘΠῚ 
αἰξοσαμη. Εἰ θηΐπι τθοίθ αυΐάθμι ἀϊχουῖέ αϊβρίαιη τὸ δύο ὀρ- 
ϑὰς ἔχειν 6556 οχ Αγιβίοίβ!β. βοηξθηξία ὑπάρχον σε} ] συμβε- 
βηκός ἰνϊδηρ.]!, εἴ, δά 4 80. 1θ02δα 852; ποὺ 1ρ]αν νοὶ 

4π8 6.1, πὐγιιη ΓΙ ΔΘ απ ΡῸΓ 86 1461} 510 80 ἐγ] ΔΘ 1} ΘΓ 
δοοίάθηβ δ᾽΄ποά, τὸ δύο ὀρϑὰς ἔχειν, ἀδίονιϊπαίαμπι. ῬΟ556 

᾿δηῸ 6586. Ασὶβίοίθ!β βθηξθηξδιη ΠῸῚ ΠΘΡΆΥΟΥΏ, ΠΘατ6 ἰδᾶ- 

ΤΏ] 6 ἢ 6ἱ ἱπέουρυ ἰδέ! 01 ΔΘ ΟΡ ΘΟ Πἄδπι; δοϊι: Θπΐμη ΠΟΟ 
Ιοοο ἀδ δο ᾳιοά ρῥτοριῖα δβὲ συμβεβηκός, πο 46 6δο φαοά 
απηι 50 συμβεβηκὸς χαϑ' αὑτό ρτοχίπηθ δά ἰρβᾶπι βιυθϑέδη- 
ἐϊαπη δοοθαϊ δὲ βοϊθηΐαθ ρτυοίθοίο βι:]οἰίαγ. 

1020) 12 χαὶ τοῦτο εὐλόγως συμπίπτει --- 2] μὴ 
ὄντος. Νοη 5|π6 τδίίΐϊοπο δοοίάογο πὲ πα]}}ἃὰ 816 δηξὶβ δοοὶ- 

ἀἰδηΐα!18. βοϊθηΐία, Ῥ]αίομοπι ἐδβίθμι ἀρ μϊ 6,, αὶ 5ΟΡ ἢ Ἰϑέδῃι, 
ἴῃ Δοοιἀθηξθτι5 4αππὶ ππᾶχίπηθ Οοοαπρδίπμῃ ( εἴ. Καὶ 3. 1061 8. 
Αη. ροϑβί. 1 2. 71) 10), εἰγοὰ ἬΘΗ - Θἢ5 ΨΘΥΒΑΤΙ αἰοαδί, οἷ. Ῥ]αί. 

5Ο0Ρἢ. ρΡ. 237 564ᾳ. οί αβ δυΐξθπη 6886 ΒΟρβιβέδγαμη σδρίϊο- 
Π65 6 Ὠδίιτα ΤΌΤ ΔΟΟΙ ἀοηζδ τ) σΟΙηρτΟ αέ 811 {18 αα θιι5- 
ἄδπι 5ΟΡΒΙβιηδί8, απᾶ6 αὖ ἴῃ σαΐθιιβ ποία σοῦ) 0 519} 1Π08556 
Βα 15 παρθού. Ὑ Ια φαδογαμέ, αὐτιιη 46 η} 510 8η ἀἸ ν ΟΥΒΙΙΠῚ 

ΤῊ] ΟΠ 6556 δὲ ϑΥδΔΙηδίϊοιη. να 818 βῖνθ Π6988, [ἴῃ 688- 

ἄδῃ ᾿ποῖ 415 ᾿π51 4185; 51 Ιἀθιὴ 6856 ἀ1ο]8, ποιηΐη θη οβίθηἀπηΐ 

4ὉΪ δἰ θγδπι ἰδηέιιπι ἃγίθμι ἰθηδύ; 5[η ΠΟΘ 85 146 ΠῚ 6586, Οβίθῃ- 

ἀπὲ δἰϊψαθιη, ααἱ αἰγᾶηιθ δϑύ οταἀϊίαβ. Αά τάἄθπι τα! ἃ]- 
ἴοτὰ αιδαβίϊο: χαὶ μουσιχὸς Κορίσχος χαὶ Κορίσχος. Τεογα 

οδρΡίο, 18 χαὶ εἰ πᾶν --- 20 μουσιχός, φαομηοα0 510 1η{6}}1- 

Θθηάδ, οοσῃοβοϊίαν 60}. ΤΟρΡ. 1 11. 104) 24: (ϑέσις ἐστὶ) 
περὶ ὧν λόγον ἔχομεν ἐναντίον ταῖς δόξαις, οἷον ὅτι οὐ 

πᾶν τὸ ὃν ἤτοι γενόμενόν ἔστιν ἢ ἀΐδιον, καϑάπερ οἱ σο- 
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φισταί φασιν" μουσιχὺν γὰρ ὄντα γραμματικὸν εἶναι οὔτε 
γενόμενον οὔτε ἀΐδιον ὄντα. Οπδογιηξ 5Ξορ Ἰβέδθ, ἤϊπῃ 4886- 
σαηαιια. βαηΐ δι δοίογπᾶ δἰηΐ δι ΔΙ αθδηἋ4ο ἴδοία (18. εἰ 
πᾶν ὃ ἂν ἦ, μὴ ἀεὶ δέ, γέγονεν), φαοά «απ ἴαο! 6. ααΐν δ 
αἰβυιηού, ᾿ρβὶ ΠΟΠ 6556 Οἷα δύ δοίογηδ δύ ἰαοία ΔΙ ψπᾶπ 0 

(οὐ πᾶν τὸ ὃν ἤτοι γενόμενόν ἐστιν ἢ ἀΐδιον Τορ. 1. 1.) 
μᾶς τι] τδίϊομθ ἀθιηοηβίσαηί. ΕΠ ααϊβρίδιη δηΐθα τη 516 018, 
Ροβίθα [οίιι5. δ ϑγδιηιηδίϊ 5; δία! ΘΟ τηβίοιι5. [δούι5. δϑύ 
ϑτδιημπηδέϊοι8, αποῃ απ [ἃ αι! ἀθπὶ δ Πα] πῃ Θ᾽ ΘΠ ΔΕ! 5. σ6- 
Πϊι5 Ροίοϑί σϑίουυτὶ, Ὡθῆπθ ΒΘΙΙΡΟΡ ἰαϊδ; οἴρῸ τὸ μουσιχὸν 
ὄντα γραμματικὸν εἶναι σΟμΒΘααϊαν αὐ 516 οὔτε γενόμενον 
οὔτε ἀΐδιον. --- ῬάΆΠΠΟ δον Ἰάθιη βορ ίβιπα Ασὶ ΧΡ 
Κὶ 8. 1064 28 --- 26. 101 δηϊπὶ οχ δᾶάθιη ργΟροΟβιίοΠη6. Ρτο- 
ἴδοι, αὖ 418. ἀἸοαία. ἃηίθα τππιβίοιι8 [α15856, ροβύθα δΡθΙἢ 

ΘΥΔ δέ σα) ΟΠ οἶ586, οοποϊαπιηΐ Βορ ἰβίδθ, ἡποηΐδιη 51- 
1111] 510 τη πβίοιιβ οὐ θ᾽ Δ δ Ο18, ΘΟ [ΆΠ161) ΒΘΙΠΡΟΙ {που τῇ, 

511ὴ] [δοίπηι 6556 αἰγαιηᾳαθ. Οποά αὐ αβύ τηδηϊ βίο [α]- 
8ι1η, 84 τοίαίαδη σι Ἰάθιη ῥ᾽ δοϊλιη. οοηϊογίαν, απο ΟἸΠΠ6 

Θἢ5 Ψ6] δϑίθι μι 6856 ψ6] ϑοπογδίιπη ναΐθὸ ἀἰϊοπηΐ. 

1026ὺ 22 δῆλον δὲ --- 24 ἔστιν. Ἑϊσοάθμηι δοιμηθηίο 

αὐϊίαν δά τοία απ δ1 ΓΘΓαἢ τη δ ΘΓ οδτιι οχβιβίθηξίδιη ᾽ ὅ. 

1002. 25 54{. 
1026) 24 ἀλλ᾽ ὅμως λεκτέον --- 10274(2 τὸν οἰκο- 

δόμον. --- 28 ἐξ ἀνάγχης χτλ. οἷ. δά 4 ὅ. --- Εδηάοαμι δο- 
οἰἀοθμεῖ5. ἀοπηϊοηοιη, αὐ τὸ συμβεβηκός 510 τὸ τοῦ ὡς ἐπὶ 
τὸ πολὺ διάλειμμα ΑἸοχ. Ρ. 410, 32, οχροηῖς 4 80, οἴ. Τορ. 
Π 6. 112) 1: τῶν πραγμάτων τὰ μὲν ἐξ ἀνάγχης ἐστί, τὰ 
δ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, τὰ δ᾽ ὁπότερ᾽ ἔτυχεν. --- Ῥοβὲ πολύ 80 

8441 ᾿αθεὲ Θρ6ηρο}] (Μύμπομη. α. Α. 1843. Ν. 248. Ρ. 915) 
τὰ δ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἡπδιη οοηϊοοίαγαμ, Π1οοὲ οΟ]]αίο 

Ιοοο ΠΠΡνὶ Καὶ 8. 1004) 35 εὐ βου ρίατα 644. Α]4. οὐ 5.}}. 

σοΟμΠηἀαιὶ νἱἀθαίαν, δαιαϊάθῃη ἢθῸ ΠΘΟΘΒΒΔΙΪΔΠΙ 6556. ΔΙ ]- 

(ῸΓ 60 ψ6ΙῸ ἃρίαιῃη. Νεῆϊθ δηΐη ΡΓΌΧΙΠΙΪΒ. γ61}}18. αἸοἱΐ 

Αὐἱβίοίο]ο5: τοῦτό ἐστι τὸ συμβεβηκός, 5.64: αὕτη ἀρχὴ 
χαὶ αὕτη αἰτία ἐστὶ τοῦ εἶναι τὸ συμβεβηκός. ΔῈ τηδηϊ[6- 
βίο ποθὴ τὸ οὐδ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γιγνόμενον, φποά ἰρϑάμι δϑέ 
συμβεβηκός, ἀϊοὶ ροίαδί σδιαβὰ 6886 αὖ δἱὲ Πα] 4 συμβεβη- 
χός, νούπιη ροία5 τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γιγνόμενον, 4αοη απ 
Ἰη ΓΟ Ρ ΘΠ θη 4αδ8ὶ απδηάδη το πα 4π86 ΡΟϑβϑιΐ Θχρ ογΐ, 
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1ᾳὰ ρυϊμοὶρίαμη οϑύ δὲ δὰ οδαβὰ τὖ 80 οἰμηΐηο τὸ συμβεβη- 
χός. --- 81 ὃ γὰρ ἂν ἢ μητ᾽ ἀεὶ χτλ. Ἰἰδάομη ργορα νοῖ- 

μὶβ τὴν τύχην ἀδβοι! ΡΠ γ5. ΠΠ ὅ. 196 12, εἴ. Τορ. 1. Ι. 
Αἡ. ροϑέ. 1 90, δίαιιθ ᾿Ιάθπη Θχθιηρ απ χειμῶνος ἐπὶ χυνί αἵ- 
ἴογί Ρῆνβ. ΠΠ 8. 199α« 1. 

1027« 4 διὸ συνέβη --- 19 σκεπτέον. Ἐχροβιία τοῦ 
συμβεβηκότος παΐατὰ ἃς ποίϊοπο ἀδ οἶιι8. οδιιβὶβ ἡ Ἰββϑυὶέ δὲ 
ὑπὰ46 6556 ΤῈ νὰ συμβεβηκός σοϑηοδβοδίαν βἰο ηἰΠοαί; 5θά 

Βδδθο αυάθιῃ ᾿ἴὰ βαηΐ αἰδριίαία, τἰ, ΠΙοοὐ θη θη ἃ βου ρέο ΓΙ 8 

ΠΟῚ 518 ἀπθῖα, ται θη Πιδέσιη γί οοῖ δ ηαἹ οΥάϊμθ πὶ ἀθβι ἀθγο- 

γηπ5. διό, ἱπχαϊέ, συνέβη φαμέν, καὶ ἔστιν ὡς ποιεῖ, ἁπλῶς δ᾽ 
(ἢ. 6. φαδίθηιβ εβδέ ὀψοποιός) οὐ ποιεῖ. Ηϊηπο ἃρίε δὰ οδι- 
βᾶτη οἰΠοϊθηΐθιη δου ἀθμε5 ἐγαηϑὶί: τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ἐνίοτε 
δυνάμεις εἰσὶ --- ὡρισμένη. Αἴᾳαα πᾶεο ααυϊάδμι γουθα τηᾶ- 

πἰ[οϑίο ΠΥ ΑΓ ΟΠ ΘΥΓΟΓΘ ἀορτγαναία βαηῦ; ΘΔΓΙΠΙ ΘΗΪπ Γ6- 

ΓΌΠΙ, 486 γ6] ὨΘΟΘβϑαυΟ ψ6] ρ]ουηηπο παηξ, ΠΟ 50] 1 
ἱπέθγασμ, ἐνίοτε, σοτίδθ δο ἀδῇηϊΐαο βιιηῦ σλβ86, 564 πέϊαπθ. 

Νδηαθ δραά Αἰοχαπάγιμι νοὶ] Αβοϊθρίθπη. αἰ] Τρ υα5. ν6- 
βέ!οατη, πηἀΔ6. 608 ἐνίοτε ἴῃ ἐθχίι δ 1556. ΟΠ  π485; 1110 

51 ΑἸοχαηαγι σουῦθὰ Ρ. 417, 19 εοηΐαξουῖβ, Βου θη ππὶ ΘΟΠΙ1- 

οἶδβ: τῶν μὲν γὰρ ἄλλων αἰτίαι τὲ χαὶ δυνάμεις εἰσίν, 
απᾶ6 Θποη [10 51 ΠῸΠ ᾿ἰρβδη ΑΓΙβίοθ 5. τη ηση Γοϑβίϊεαϊέ, 
δρίδῃῃ οοτία οἰποῖξ βϑηΐθηζδη) οὐ θη ΠΟΥ ΘΠ ΟΠ 6 ΠῚ ΟἸΠῚ 

ψεΥ 15 ρτοχίμη5 47: τῶν γὰρ χατὰ συμβεβϑηχός --- συμβεβη- 
χός. ϑοά οἰϊδιηϑὶ δῆς τη οῦ απ ΔΒ ογβου 5, ΠΟ (ΟΠ Πὰν 

Ρτγορΐίεγθα ρϑυρίθχα δοιπηθηία Πα] ταΐϊο, ᾳπᾶ6 ἴῃ ΒΘααθη] α[85- 
Ραςα 15 ρατίθ σϑγηϊίαν. Νδη ροβίφαδιι δοοϊἀδηΐξίαμη 8οοὶ- 

ἀδηΐα! 5. δἰϊδιη σδιιϑα8. 6556 αἰχὶέ, ργοχπηδιη ΘΠΠΠΟΙΔΕΙΟΠ 6 ΠῚ ἃ 
Ραγίϊοιϊα ὥστε ογαϊίαν, υὐ σοπῃοϊπάογα νἱ ἀθαίαν, {π86 ἰπ46 
σοηδθαπδηίαγ; 564. 60 ροΐϊι8. ἐγδηβὶ, πὖ βίαι θη άπηι 6556 61- 
οδΐ, ργδθίευ ἃ 4086 ρἰθτιπηαιιθ Παηῦ {|.Ὶ 4}1ἃ απδθ δ ΡῸΓ 
Δοοίάθηβ, ηἶδὶ ἰογέθ ῬΡΌΠΟΓΟ (αἷβ νοϊθυδ Ομ ηἶᾶ ὨΘΟΘΒΒΔΤΙΟ 
Πετ. Ἰ)εϊηάθ (ὥστε ἡ ὕλη χτλ. 413.) τηδέθυϊδπι δα αἰγιπη- 
4116 ῬΑΥΓΙΓΟΙ δρίϑηη δδιιβ81η 6556 ΔΟΟΙ ΦΘ ΠΕ πὶ 5 Ποδί. Τύχη 
Ἰξογαῃ) ἀοοοθέ, ἀμ ἀ46 σΟρ ΠΟβοδίι", 6556 ΓῈ νϑΓὰ απδθ 81) ΡῈΓ 

δοοίάθηβ, αποά ἰάθιη οορίοβίιιβ ἀεπηιοηβίγας 46. ἱπίουρυ. 9. 
Ησπο αὔθ βοηἐθμ τ π ΟΥ̓ ΠΘΙη 5] 9] ἤσα556 5815 δβί, αὐ 

ΘΠ] Π6Ο δρέμπι Π66 ἰπβέμπι 6556 δρρᾶιθαί. ΑἸΐψαϊα σογί δά 
Τ δε πο πἀππὶ τη ]]οτοη οτάϊηθπιὶ ργοϊοϊαβ, δὶ νυ. 413 ὥστε 

Ατιϑίοί. τηϑΐαρῃ. εα. Βοηὶϊ Ὑο]. Τ|. 19 
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ἡ ὕλη -- 16 ἀδύνατον μοδιιοτῖβ δηΐα α« ὥστ᾽ ἐπειδή, 4ιδο 
οομῃϊδοίατα 51 δά ἰρβᾶϊη γ6 ἃρία ἰπαἀϊοοίαγ, ρτορίον 146} 
Θμα οἰ α Οτη ἰὨΪἰτπ ΠΟ ΡΓΟΙΒ5. ΠΏΡΤΟΒΑθ}}}15. νυ] θ  ζαΓ, 
-- αἹὸ ἀρχὴν δὲ τηνδὶ ληπτέον, ἰμἱ. τοῦ δεῖξαι ὅτι ἔστι τι 

συμβεβηκός. --- «19 ὕστερον σχεπτέον, οἵ. ΛΜ Ἵ. 
1027« 19 ὅτι δ᾽ --- 28 εἴρηται. ϑοϊομέϊδηι 488. ΘΓ 

δ ΒΡ] 1 οἰτον (ἁπλῶς) ΒοΟ ποιηῖηθ ΔΡΡδΙ θέτιν, ΠΟἢ 6586 ΠΙ8] 

ΘΟΥ ΠῚ, 486. Δοίογηδ δηξ ἤθαθ πΠαιΔΏ} πηι δ ηέιι", τῶν οὐχ 

ἐνδεχομένων ἄλλως ἔχειν, Ανιδίοίο! 5. ἀοοοῦ Αμ. ροϑβί. 1 1. 

11ὺ 15 (εἴ. γαῖ δὰ ἢ. 1.). 4. 784. 21. 6. 74 50 --99. 
1. Τῶν 24. 33. 88) 31. Τοῦ ἰδιηθῃ 86 η8ι1 βοϊδηΐα, ὑγδθ- 
ἔθ. δοίου πᾶ δὲ ῃϑοθββαυῖα, δἰΐϊδιη δά δὰ γϑίογίαν, χαδθ ρἰ6- 

ταηαι6. γ6] βαηΐ σοὶ] Πιηΐ, οἷ. Αη. ρὲ. 1 13. 82) 18: ἐπι- 

στήιιη δὲ χαὶ συλλογισμὸς ἀποδειχτιχὸς τῶν μὲν ἀορίστων 
οὐχ ἔστιν διὰ τὸ ἄταχτον εἶναι τὸ μέσον, τῶν δὲ πεφυχό- 
των (ἢ. 6. τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὄντων, οἴ. 014. 10) ἔστε. 

Απ. ροβί. 1 30. 87.) 20. Οτιᾶθ δυΐθι ργδθίον σοηβιιθίπ 60} 
βηΐ, Θὰ ψΟΙῸ, βῖνε συμβθεβηχότα ἀϊχοΥῖθ βίνθ ἀόριστα, οχίΓᾶ 
βοϊδηξίαιη οαάδαμί. --- [ἢ ΘΧΘΙΏΡΙΟ ἔθθυϊβ, ἀπ86. πηι ]80. 86} 1- 

Ὀἰίο Ἰονθίαγ, ορβοινιέαβ ἡπαθάδηι ἱποβὲ α24: τὸ δὲ παρὰ 
᾿ τοῦτο οὐχ ἕξει λέγειν, πότε οὐ, οἷον νουμηνίᾳ ἢ γὰρ ἀεὶ 
ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ τὸ τῇ νουμηνίᾳ. Ἐχίγοιπδ Θηΐμι ν Θὰ 
ὰης νἱἀθηίαν ἴῃ τπθάπη δοοϊρίθηἊἃ 6886: οἰθηΐμὶ ἰά αυο- 

486, φαοά πίθου απ} ἐοιηρογο ἣὐ (τὸ τῇ νουμηνίᾳ), δα 5θιη- 
ρον (ἢ. 6. φαοίίθβ. οϑὲ ἱπίθυ λαμ) δαΐ ρ]οσαιμααθ ἢ, πΘαᾺ6 
οδα δ οχίτα πουιηδιη δ οοπϑιοίπαϊηθιη. Οποα ΙἸἰοοῦ ΡῈ. 856 

Βα ἱπορία ἀϊσαίαν, ἐαηθ ΠΟ ΡῬοίοβῦ οπὶ Βα ΘΙ ΙΟΥ 118 γοῖ- 
Ὀὲ5. τϑοίθ σοῃοι αν! ; δηύθα ΘΠ ᾿ρβαη ΓΘ ΠΆΗΙ [θη ρῖ5. ΡΓῸ 

δχοορίϊομθ ροβίϊαμη οϑί, {πὰ ΠῸἢ ΟΠ Θέ οι ἃ0 Γ6- 

Πᾳασαιη. ἐθιηραβ Ιθρο. Οὔὐαγα ποθὴ ν᾽ ἀδέαν πϑο]σοηάμπμ, ααοά 
᾿δυεϊσαϊαιη τὸ δηΐο τῇ νουμηνίᾳ ΒΕΚΚΟΓαΒ ὁχ ὑπ0 οοά. δ᾽ το- 
οορίε; ααοάβι μππς γε οα! μὴ ὁχ δαποίογιαέθ το! φαογιιῃ [1- 
ῬγΓΟΓΌΙη ΟἸΏΪΒΟΓΪΒ, οἵ, απᾶ6 νἱχ ἄἴοὶ ροίεϑβί τηπίαίϊο, ΡῈ 8 ἢ 

ἴῃ ἦ τιαίανουῖβ: ἡ γὰρ ἀεὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, καὶ τῇ νου- 
μηνίῳ, Ἰοηρα δρίϊου. δχβιβίος βϑηΐξοπέϊαγιιπιη γαίΐο. δ᾽ θάϊοαβ 

ἀοοοῦ [Ὁ γ] απ 5 Ρ] υιηηπ6 ργΟ 6556 πη βιτη, δέ Π0}) Ροΐ- 

ἐϑύ 4οοθΓ6, αθδπο ποθὴ ρῥτοβὶί, ν θ᾽ αὐ! 51 βαμη δι 18. ΠΕ Υ] ὩΠ 

[θη ρογο {Ππ4 ΠΟ 6586. Βα αῦΓο; 4αδίθηϊιβ. δηΐη ψοὶ ΒΘΙΏΡ ΘΓ 
νοὶ ρ]δγιπηαιιο τ} 6 δὲ μη βίη, αὐ}6 ουὶξ φεϊδι 1 θυ! αη1] 
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ἐθμρογο, ααοά πἰπηίγαιι ἰηέγα 1105 Πη 65 βῖν ρδγρϑέυ δε β 
βίνε δοῃϑβαθίιπϊηῖβ σα]. ΟΟΙΡΓΟΡΑΥΙ νἱάἀδίαν. ἴδθο ΘΟ ηΪ6- 
οἴατα ΑἸοχδηάτὶ ἱπέογρτοίδεέϊομθ Ρ. 418, 24: διὰ δὲ τὸ ὡς ἐπὶ 

τὸ πολὺ ὠφελεῖσθαι, συμβαίνει καὶ ἐν τῇ νουμηνίᾳ ὠφέλι- 
(ον, 4αΔ 8 ΠῚ] ΡΓΟΧΙΗΪΒ5. οἰ αβάθι ἸὨ οΓρ οί ἰβ σϑυθῖ5 δά Βεῖ- 
Κουϊδμᾶπι Ἰδού πθπὶ ν᾽ ἀθηηιν τοίγδὶ. 

ΟΑΡ. ΠΙ|. 

ιιαο δἷηξ ασοεὶοη 5, ἃ. 6. γογίηι ζονγζιιέανιηι, δαιιδαθ. 

ΘΌροτογο οαρὶζθ την ουβαμ ἰατη 46 δοοίάοηξο απδοβέϊο- 
Π6πὶ Αγ. νἱἀδίαν. ἀθβο ν᾽β86, 'ρ56. δηϊπὶ δ ἤηθηι ἀϊδβραυία- 
(ἰοηΐβ «26 ἀϊοὶϊξ δχροβίξαιη 6856 τί ἐστι τὸ συμβεβηκός, διὰ 
τίν᾽ αἰτίαν ἐστί, ὅτι ἐπιστήμη οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. ΝΙΒΙ]Ο 5φοἰαβ 

486 5ἰηΐ ΤΟΓᾺΠῚ ἰΟγἐα ἈΤ απ Οαιιδ86. ἄθηὰο ἴθο οαρὶία ἀ[5- 
βαυϊ, {0 Ομμηΐηο, αἱὐ «80, 6586 ΔΙΙ4 14 ρΡοββϑὶῦ ΡῸῚ δοοϊάθηῃβ 
80 ἴοτίαϊίο, φαᾳοα Τα νϑιὰ 6586 δηΐθα οἂρ. 2 οχ δνυϊἀθηίία οχ- 
Ρδυϊθηΐίαθ σοιμρτοβδίαμῃ δβύ, οϑιιβδᾶβ. δἰϊδη 6556. ορογίοί αι88 

ΠΟΙ ΡΘΓ 86 864 ῥΡ6Γ δοοίθηβ βἰπί οδιιβδθ, εἶ. Ρῃγβ. Π ὅ. 
196α 24: ὥσπερ γὰρ χαὶ ὄν ἐστι τὸ μὲν χαϑ' αὑτὸ τὸ δὲ 
κατὰ συμβεβηκός, οὕτω χαὶ αἴτιον ἐνδέχεται εἶναι, οἷον οἱἷ- 
χίας χκαϑ' αὑτὸ μὲν αἴτιον τὸ οἰχοδομιχκόν, χατὰ συμβεβη- 
χὸς δὲ τὸ λευχὸν ἢ τὸ μουσικόν. τὸ μὲν οὖν χαϑ'᾽ αὑτὸ 
αἴτιον ὡρισμένον, τὸ δὲ κατὰ συμβεβηκὸς ἀόριστον κτλ. 
ΕἸαβηΘαἑ σασβδθ ἡποά οχϑίβίοσθ οὖ ᾿ηΐοσῖγα ἀϊοιηίαν ἄγευ 
τοῦ γίγνεσϑαι καὶ φϑείρεσϑαι «30, ἃρίε Ἔχρ!!οδξ ΑἸδχ. Ρ. 419, 
16: ἐκ μὴ οἰχοδόμου διὰ γενέσεώς τινος καὶ μαϑήσεως καὶ 
ὅλως χρονικῆς παρατάσεως εἰς τὸ εἶναι οἰχοδόμος χαὶ 

δύνασϑαι ποιεῖν οἰχίαν ἧχεν. εἰς δὲ τὸ τῷ μὲν ἡδεῖαν εἶναι 

τὴν οἰχίαν, τῷ δὲ λυπηράν (εἴ. 2. 1026ὺ 6), οὐδαμῶς διὰ 
τοιούτου τινὸς ἧχεν, --- ἀλλ᾿ ἀχρόνως συνέβη αὐτῷ τὸ γί- 
γεσϑαι αἴτιον αὐτὸν τοῦ λυπεῖν τὴν οἰκίαν. -- Ἐπ586. δαΐοῃι 

Θἰαβηη 061 οδιιβϑᾶ8 ΠΘΟΘββασ πη ν᾽ ΘὈ] τοραΐαηξ!, ΔΠΠ6 5] 
βίδί δία", σΟΠΒΘαΘΠ8 6586 πξ ΟΙΠηΪὰ ὨΘΟΘΒΒΔΤΟ ἢΠαηΐ, Υ̓͂ εἰ- 

ὈΠῚ ΠΌΔΘΓΙ 15, ΠῸΠῚ ἢϊΟ 510 του ἀγ5 ἢ6Ὸ ΠΘ; πο] δίαγ, Τὸ- 

ΒΡΟΠαοίαγ, 51 οχϊουῖε; αἴααὶ δα! 10, 51 δεῖν ουῖε; 1ἃ ΤΟΟΥ 16 η60 

40 εἰϊεοία δά. σδιβδιη ἰδηάθῃ 1η46 ἃ σοτίο αιοάδι ζαίατὶ 
θη ΡΟ ΓΒ. τηθιηθηΐίο ἀθνθῃϊθηι8. ἀϑαᾷὰα δ ΠΟΟ ῬΓΆΘ56Π5 ἴθ η)- 
Ρὰ8 οὖ ἀϑαῖθ δα οδιιβᾶιη Δ] απ, οχ 408, 5'να δὰ δϑί 8ῖνδ 

19" 
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ΠΟΙ δβέ, πϑοθββδγίο 116, ἀθ 4ιὺ φαδθβίνίμηιβ, δυθηΐβ δαΐ 
Ρτοσθάρέ ἃς ποη ργοοθάθί. Ῥοββιμηιβ οὐδ πη ἢ ΦΙΔΘΙΘΠΑΙ5 
οδ 515 βιρογργοδδὶ ργαθβθηίία πβαῖ6 δά ργδοίουα τθάϊγο, χἂν 
ὑπερπηδήση τις εἰς τὰ γενόμενα ὑθ6. Ναροβεατίο μἷο, ααϊ 

ΠσηΟ νἱνὶξ, τηουιίαγ; Πδιηαπ6. ἴῃ ΘΟάθη οἰι5. ΘΟΙΡΟΓΟ ο0η- 

{Γᾶ οἰ οιηθηέα σοηϊπποίαᾶ βαηΐ. 56 αὐγατη ΡΘΓ ΤΟΥ ὯΠ 
ΡΟΓ σὴ βαθ]αίο σΟΠ γα ΟΓ ΠῚ 4881] σΟποθηΐι 516 ἱπέογιἑα- 

τιι5, 14 ποηάπῃι σογέαμ οϑί, 564 δα μθ δϑῦ βαβρθηβιπη, ἐὼν 

τοδὶ γένηται 11. Ἰίδαθ ἀϑ4π6 δα σογίδιηῃ απδηάδηι σϑιι- 
βϑιη Τοἀδαηάιμη δύ ἰπ ΟδαΒαΤΠΙ ἸΠἀδρ δέ η 6, ποαα6 οἰέγα 
(μέχοι τινὸς βαδίζει ἀρχῆς 11, ἴπὲ. τὸ πρᾶγμα νε] ἡ τῶν 
αἰτίων ζήτησις); 101 ρῥυγιμοίρίαμη. οϑὲ φαδογθηάθμ τογαιη ἴοτ- 
{υϊίαι απ], 486 πἰροία ἰονγέαϊ 6. πα 8 τη ηΐη0. Πα οηΐ οδδι- 

58π|. [ἃ δαΐθηι πη] ρογπθαΐ δα τηδίθγι!θιὴ δἃη δα ΠηΔ ΘΙ 
Δ δά τηονοηΐθῃ οδιι58π:), νι ἀθηάτιη) οϑί. 

δα οούαγαμη οαϊα δ) ΠᾶΠῸ 6586 αἰβραίξαίιο 8 σι βέουθὶ- 
οδ6. ᾿η ογρ γί Ομ θπῚ. ΠΟ ΟΓΘὯ0, νϑιιμ αἰ 6116 οϑέ θὰ ἰη- 
(δγρυθίδυὶ, 486 ΡΒΙ]ΟΒΟΡ 5. ̓ ρ86 ΠΟ 8015 αἰβειποίθ δὲ ρετ- 

βρίοιθ δχρ  !οαουῖς, ΝΙΠΙΓαπῚ απ} 65. ἢ Ὁ 51η σδιιβᾶ8. ΓΟΙΌΙΙ 

Τοτγία!αυαιη Αἰβέοίθ οθ5. ρ 6 Θχθηρία ΠΠαβέγαί, ααα! 5. 51} δ 1 
"η6 6410 το]! ηψαϊ, ΠΙᾺ δηΐ ἰρβίμῃ αποά νϑγίββίηθ ἀϊοῖέ: τοῦ 
χατὰ συμβεβηκὸς γιγνομένου χαὶ τὰς αἰτίας εἶναι χατὰ συμ- 
βεβηκχός "), ἈΠ} αἰαὶ οομέϊηοῦ, ἢἶβὶ πρίν ἀοἤΠη ΘΠ ΘΙῚ, 

ΠΟ 6856 6115 οδιιβᾶ5 αἰτίας χαϑ' αὑτό. Ἠδθδα δαυίθιη ρμοϑί- 
4πδηι γθοίθ βίδα, πο νἱἀθέμν ΟὨΪΠ0 απδουὶ ρο556 πότε- 

ρον ὡς εἰς ὕλην χτλ., δὴ] 4ᾶ6 βιηῦ Ρ6 1 δ οοὶ 4685 οδα- 
886, 686 ϑβιδρίθ Παίπσα ἰῃπδογοια ααΐάθη ροββαηῦ οα 06 
ΘΔΙΒΆΓΌΙ ΘΘΠΘΙΪ, 564 ἴῃ ΠῸΠΠῸ φθηοτα τῶν χαϑ' αὑτὸ αἱ- 
τίων σομἐποηίατ, Νοο γ61Ὸ δρίθ ἴῃ ΒΈΡΘΓΙΟΓΟ οδρίία ἴοτ- 

ἐπ] δ τα τ ΤΘΙΙΏ Θδιιβδιη ἴῃ πδίουϊα ροβαϊί, ὥστε ἡ ὕλη ἔσται 

αἰτία ἡ ἐνδεχομένη παρὰ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἄλλως τοῦ συμ- 

1) ΒΠδοῖῖα5, σε ράγιπὶ Ατίϑιοίεϊοθ, μαὸς ργοροϑιῖο μᾶπς υἱδοίαν ἴῃ ἔου- 

ταῦτα τορι ροθ56. Εουιυϊζατα, συμβεβηκός, νἱἀεῖαν φαϊάρίατα βου, 5᾽ ΠῸΠ 

Δα βαᾶτη ἃς ργορυιαπα οατιβαπι τοίδσευν, βοᾷ δὰ τὴν κατὰ συμβεβηκὸς αἰτίαν. 

Ὑ ει, αὐ αἴὰν Ἔχθυρὶο Αὐϊϑιοίεϊοο, τὸ τὴν οἰκίαν τοῖς μὲν ἡδεῖαν, τοῖς δὲ 

βλαβερὰν εἶναι 2. 1026 ὅ1 [ονταϊταπα δϑῖ, οἱ τοϑροχθιὶβ ΘΟΠϑΠΠΠ τη ρα Ποαϊοτίσ, 

411 παιυίγαση ΒΑΡ: ἴῃ Δηΐπηο, 564 οἱ ἀροϊάϊι, συνέβη, αἱ εἷς ρίασδαι, 1}15 ἀ15- 

Ρ᾿ἰσεδὲ δβαϊποίυτα. Αἱ ἰάοτα τὸ τὴν οἰχίαν --- βλαβερὰν εἶναι τιδοαβϑασίπιπι 

ν᾽ Ὁ Ρ ταν, 51 παίασατη νοὶ Ἰοοὶ νοὶ ἀθάιο εἰ Βα απέυτα ᾿πἀϊσαητιτηνε Βο- 

ΤΩΪΠ ΤΩ Πα ΓΌΓΩ 5 γοϑρθχουΐβ, 
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βεβηκότος 1027α 18; πηαΐοτῖα δηΐ δὶ 81} δϑὲ δἰπιὰ αιιδιη 
Ροΐοδηΐξία δὰ σομίγαγίἃ ΡΑΓΙΓῸΓ ἀρία (οἵ. 1 ὅ. 1071α 10: δὺυ- 
γάμει δὲ ἡ ὕλη" τοῦτο γάρ ἐστι τὸ δυνάμενον γίγνεσθαι 
ἄμφω, ἃ].), φαοῃΐδηι τϑοὶρὶς ἑδπέμπι ἔουτπἂπ) θα 6 ἰρ5ὰ φαϊά- 

4αδηι [αοἰέ, ΠΟ ρΡοίαβί οἴἤοογο, αξ ἃ ’ΙθθῈ σοέθγοσαίη ΟὈβονν δία 

ἀϊβεοάδίαν, παρὰ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. ἴΐὰ Ατἰδέοἑα } 65 δἰ 5858 
Ρούϊι5 νἱ ἀδέμν ᾳαδιη 50 ν15588. ἤδη 418 ΘΒ ΕΙ0Πη 61), α 8 1Π| ΨΘΓΘΟΙ 
αὐ οχ [ἴ5, φαλα ροβαϊέ, ΡΥ ΠΟΙΡΙ5. ρούμι θυ δ ΟἸμΠΪΠ0 ΕἸ ΓΙ ΠΕ ΓΘ. 

ΟΑΙ, ἴν, 

Ἐπ8 ρὸν αοοϊάθηβ δ δη8 ἑαπιψιιαηι σϑυηι φιοηπΐαηι ποι 
δἰ σηϊεαπέ ργοργίαηι ας ρϑοιϊανθην θη 8 παξεγαηι, ἰιὲδ οηνὶδ- 

δὲ5 ἐγαπδοιπαάηι Θέ αὐ ἱρϑιίῆι 685 φιιαίθηιι5 6ϑή ΘΉ8. 

1027 18 τὸ δὲ --- 29 ἐπισχεπτέον. ἈΑροάοβίη ἰοῃ- 
βἰουῖβ. Βυιΐπβ δμαῃοἰδέοἶ5 ΟΥΑΙ τὶ ἃ νου 5 ὅσα μὲν οὖν ὁ 28, 
ᾳαρά τηοηϊΐ ἴῃ Ο5. Ρ. 33, πο σοιηρτοθαγα ρόβϑαιῃ ΑΙ χδη- 
ανὶ ἱπάϊεῖο ρΡ. 424, 7. Ἐπιηάοιη ἱπέουργθίοηι βϑοαέιβ Ρ. 423, 20 
ΡΑγθη δίῃ ΠΟ πβαια δά νοῖρθὰ ὅσα μὲν οὖν 28, 564 ἀϑ486 
δά νυν. οὐ γάρ ἐστι ὑ25 οδχίθηάι!. --- [ἃ αιιοα 6556 ἀϊοιίαν πὰ 
ψΘιθ οϑέ, νοὶ ΠΟ 6556 4πἴὰ [αἰβιιπη δϑέ, δχβίβε οχ πού ἢϊ- 

θὰ5 νοὶ σοηϊπποίϊβ σν6] ἀϊβί πη οι 5. (οἴ. ὙΥ̓ αἰὲς ΟΥο. 16α 12, 

17α 15) οἱ ΟἸΠΪΠΟῸ ἴῃ 60 νογβαίαγ, τ ἱπίθι δἰἢιγμη δ ! ΟΠ ΘῈ 

εὐ πορδέϊομθη αἰϊπἀϊοοίι, περὶ μερισμὸν ἀντιφάσεως, οἴ. 

Θ᾽ 10. 1051) 2---6. Ηος 4ὸ τπδροὶ5 δρραγοᾶξ, νου αί8. δ 
[ΑἸ βιαεῖ8. ἀθ ΠΟΘ ἱπίθυροηΐέ; 4πᾶ6. 4απη} 1π ΘΟΠΙ ΠΠΟΙΙΟΠΘ 
σογηδηὐα" ΠΟΙ ΟΠ οὐ αἰβι οί! 0η 6, ἃ6 ἰᾳγ6 ααδούδίαν, 48ἃ- 

115. ἐδηάθηι 810 118 σοηῃϊπηοίίο, οχ 4πᾶὰ ΠΟ τηϑγὰ σοϑ Πα] 

ἀἸοορηαῖνα βογίοβ (τὸ ἐφεξῆς 24) 564 πῃϊΐα5. φυδοάδιηη 60ῃ- 

βοαπδίαν, Δ ααϊάθιη Θχρ! !οᾶγα ἴῃ αἰΐπι Ιοσοαι αἰ ογέ, ἄλλος 
λόγος, εἴ. Ζ 12. πᾶς ρὲ νϑῦβθα οὐ γάρ ἐστι »τλ. τον ογί- 

ἴα δ 68 Π|, 4181} ΘΧΟΓΒΕ5. δϑέ, ργοΐαβίῃ ΘΟ ἢ ΠΡ Δ 81}: σοΥ- 
Πα νϑυαμ οὐ [ἀἰβαηϊ ἴῃ ΠΟΙΙΟΏΙ 5. ΘΟΠΪ πα Θ᾽ ἢ 415. οὐ αἰγὶ- 
ΠῚ 6 15, 4αἰὰ ΠΟ ἴῃ 0515 Το Ὲ185 ̓ ποϑύ νυ θυ ϊαβ δὲ [αἰ βἰίαβ, βϑά 
δοσδαῖς ἀδιηστη 6Χ πη Πέ5 ἡπδάδιι δοίίομθ, ἀλλ᾽ ἐν διανοίᾳ. 

564 Ποὺ 'ἴρ80, 4πὸ υὐϊέαν, διανοίας νοσάθα]ο τηοηϊέαβ, ΠΟῺ 
ΟἸηηἶἷδ ᾿ἰΐα 6856 οοιηραγδία, τὖ 115 οοΟμἰπηρΘη40 οὐ αἰ γπ6 Π 60, 
4αδ6. εβέ διανοίας πϑίυτα δὲ νἱτίαβ (οἴ. δά 1Ζ᾿ 7. 1012. 2), 
νου α5. νοὶ [αἰϑιίαβ δοοϊάδί, βϑὰ θϑεβθ οἰΐαιῃ, “πᾶ6 δχοίτιδο 
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ΟἸΠΪ ΘΙΓΌΤΟ 51Π|0 10] 6 γ 6] βοὶγὶ ἀθθοδηΐ ν 6] ποϑοῖσὶ, δα α!: 
περὶ δὲ τὰ ἁπλᾶ οὐδ᾽ ἐν τῇ διανοίᾳ, οἵ. Θ΄ 10. 1051) 17 544. 
ΗΙ5. δχροβιθβ. οποία: ὅσα μὲν οὖν (46 οἶα. ραν! οι δα 
881 1 ΔΡΟΩΟΒΙ εἶ. δά 4] 8. 983. 33) δεῖ ϑεωρῆσαι περὶ τὸ 
οὕτως ὃν καὶ μὴ ὄν (ἰ. 6. περὶ τὸ ὡς ἀληϑὲς ὃν καὶ τὸ ὡς 
«ρδῦδος μὴ ν), ὕστερον ἐπισχεπτέον, οἴ. Θ᾽ 10. Ιἀπὶ νϑγὸὺ 
{Γδηβθιυἀπιη Δ ἸΡ 811} 68 Θἰι864116. οατιβᾶ 6 ἰην Θέ η486 βιηῦ, 
αδίθημι8β. δϑί 68, βδἰαθαϊάθιη οὐ δοοίθηβ δὖ νϑυϊίαβ ἢ δηΐθ, 

ααοα ρτορηῖα οἵ ΡῈῚ 88 6ῃ8 δϑί, ροπάδθηξ πθὸ βοϊπποίδμι Ὁ 
60 Παίαγϑμι Παρ θηΐ οὐ δχϑίβίθηψίδμ, οὐκ ἔξω δηλοῦσιν οὐσάν 
τινα φύσιν τοῦ ὄντος «2, οἵ. Καὶ 8. 106δ« 24. 

1027ὺ 88 δεαιρεῖ ΘΓ βου) θηάτν ραύθῃ ρτῸ νυϊοαίο 
ἀφαιρεῖ δχροβίξαμη δὲ ἴῃ ΟΡ 5. Ρ. 90. 

10284 4 φανερὸν --- ὃ τὸ ὄν. Ιάδιη ργορα ᾿ἰβάθπι νϑὺ- 
015. 18. Αὐβίοίθ θαι ἀἰχίββθ οὐ ἴῃ ἢπο μαΐαβ ΠΡΥῚ οὐ ἴῃ θχου- 
410 ρτγοχίνηθ βϑημθηΐίβ, 0284 10 τὸ ὃν --- 11 ποσαχῶς, εἷχ 

γΘΙΙΒΙ 116 Ροὐδϑί νοῦ]. [81 ἀπ 5] ΠΡ ΪΟΓΕμι οἰ βάθη ορε- 

Γ5. ΠΡγοσγμι. αἰ ΒΕ πο Ομ θιὴ ἃ} ΔΗ αἰ ββίμη18. ΘΠ ουθι18. ᾿η οι- 

ΡΥ θαβαια ΑὙὐ] βίο 15 Ἰηδυ αδη δὲ τηϊ αύδιηη 6556, οὐ ἀπὸ Νί6- 

[ΡΠ βιοονγαιῃ Ιοο0 ἀἰδβοιία ἰγδα μη ἷς (οἴ. δά 1] 9. 108θα 21) 
οὐ ἴῃ 8115. Οροῦῖθυ5. Ατι βίου β. Θου Εἰ551τη15. τυ ΟἢἾ θ5 ἀθιη0η- 

ΒΕΓΔΤῚ ῬΟβδιῦ: ΠῸΠ ΠΠρΡΓΟΒ Δ} 6 δύ, πᾶ δος δχίγοιηδ [011 Δ᾽ νουθὰ 

γ61 διά ΐα 6586. ἃ} 118, αὶ πος ἴῃ ἰοοὸ αἀἰβρυίαθ ποι 1π[ογ- 
οἰἀον θη, ν 6] ᾿η46. οτγία, φιο δαάδιη νϑυθὰ ἃ 8115 δά Πηθιη 

ΠΥ] ΒΌΡ ΘΓ ΟΥΙ8. ἐγ μθυθηΐα, ἃ} 8118 ῬΤῸ ὀχογαϊο ρτοχίμὶ [1- 
τὶ Βαθουθηύαν, -το 511} γταύίθηδ Βαρουουὶβ οαΐπβαπθ ΠΡ] 

ἙΟΠΟἴπ810. οὰπὴ ρτοχμηὶ 071] Θχουάἴο ἰού θ8. σομ οί ἴῃ 
τ. ΝΟ. ΙΝ δε Ν, ΝΠ εὐ ὙΠ], ΙΧ εὐ Χ. 

Ζ. 
ΟΑΡΟ 

ΠΣ αἷυονδὲβ οηΐὶ8. ϑ'ϑηουῖδις ργδπιην δὲ ἰθηῖρονῦ οἱ πο- 

ἐδοηθ οἱ οοβηίονια 68ὲ διιϑδίαπίία, 1028α 10 ---ὐῶ, ᾿αθε ἐκξὶ- 

ἔμ ἑηυδοίϑαηάα 65ὲ δὲ φιιὲ 68. φιμαίθηιιδ 658: θη)5. ςο5η0- 

866} υοἱμογὶί --- 7. 

1)6 τῃϊνοιβα ᾿ααΐτι8. οδρ 15. αἰβραυϊαίοηο εἴ. Ττοηά 6]. Καί. 
Ρ. 71 5644. 
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10284 10 τὸ ὃν --- 81 εἴη. Ἐπ5 “αϊπῃ πη] Εἰ αυίαπὶ ἀ1- 
εαέαν (οἵ. αἀ 1 2. 1008. 38. 4. 7) εὲ ἰού ᾳυϊάδιῃ τηο 415 φαοΐ 
ἀἰϊϑεϊρτιαπέιν σδέορΥΪα 6, ΦΆΓΙΙ 6 ΠΠΠΊΘΙῸ, 418 Δ] π 46 ( οἵ. 

αὦ δ᾽ 2. 102θα 84. 4. 1028α δ) ἴδῃ ποίδθ βιηΐ, ΡΟ 551 Πὰ5 
ΘΠ ΘΓΆ556 βδὲ15 Βα οῦ: ργίπμα δχ δὶβ Ομ 15 οϑύ Βα θβίδη- 
εἶα, βῖνθ τὸ τί ἐστι, εἴ. δά .2) 2. 1026α 30. ὅταν μὲν γὰρ, αἷΐ 

αἰδ, εἴπωμεν ποῖόν τι τόδε χτλ. Ἦδο ἐπαποϊδίϊοπθ ογάϊίαν 

ααϊάθηη δῶμ ΓΘ ΘΠ δ ΟΠ 6 ἢ), ἀπ 505 ηί86. τη 46- 
θεῖ Ἰθοαπ σα] ΘΟ ΡΤ ΟΡΑΓΘ, Π6 0 ἔδιη6 ῃ ̓ρβ81η ᾿δπ αἰίογ τὰ- 
ἐϊομθιη, 564 ΘΧθΡ 15 060 βα5έαπέϊδο οὖ το δ υαιη σα 6ΡῸ- 
Ια πὶ αἸβουπη θη {ΠΠπιδέγαῦ. Οὐδ αδπι ἴῃ ρα ἢδο δημπηοίδ- 
εἴοπα, ὅταν μὲν γὰρ --- ἢ ϑεόν, ἰποβὲ φαοά ᾿δοίογθπ ΠῚ 

Ροββίε πο οἴϊεημάθγο. ΝΙίγαιη πο 14 δϑίίαν, αὐ 4α8 61} 60 
Βα βίδα. ἃ τ 4118. αἸβε! πο παίπι ΟἸΠΙ 18, 5684. τ 80 πὰ 
Βα βίδα τ 6] 8 6 ἀἸδε ϑτιδηΐ σα ΘΌΤΙ 6. ΟἸΠΠ68 Θἰαπ6 0Ρ- 
Ροπδηΐαγ. Ταα8 ἴὰγ6 ὀχβρθοίθβ πΑ δ], ποῖόν τι τόδε, ΠΟ 
ΘΟΡΡΟομΐ δχθιῃρίαπι οἱ φυδηξ ας5. οἱ βαθβίαηίίαθ, ἀλλ᾽ οὐ τρί- 
πηχυ ἢ ἄνϑοωπον, 564 οἱ πα! αι! οὐ ἀοἰη46. φαδηξεδε! ρᾶ- 

ΤΙΓΟΓ πῆϑπη ΟΡΡΟΙΪ δι 5ἰδ ηδαπη, ααριηδάτηοάπμι οἰ π 6. 51}}- 
βίδηξίαθ ΟΡροηϊίαν 4πᾶ}]6 δὲ ααδπέιμπι, οὐ λευχὸν οὐδὲ ϑὲερ- 

μὸν οὐδὲ τρίπηχυ. 564 Βοος πίγλιμη ᾿ἰρϑῖπβ Αὐβέο θ]β ΠΘΡ]]- 
ϑϑηΐίαρ. γι πἀππὶ 511, 8 ΠΠΓΆΤΙ ΟΥπ ᾿ΠΟΌΤΙ8. ΟΠἶδβα 4π88- 
ἄδῃ ραξθηιιβ, αἰ ο 1} 6. δβϑὲ ἄΐσογο; ΑἸ οχδη 6 μδηϊ[οβέο ἐάθμι 

ἴῃ ἐθχέι Βαϊ ϊέ, σα ἤὰπο νυ]οδύιμη οϑβέ. ---- [ἃ ΡῈ. δχειη- 
Ρἷα β'β δ ]5. αἰ ουβὶβ ΟΔΙΘΘΌΤΙ8. ΟἸΠΏΪΠΠῚ ΡΥ ΠΙ 8 Βα 5ίδη- 
[ἰὰϊη 6588. 60 ΘΟΠΙρΙΟθαΐ, ποά το ητιαθ. ΟΠΠ685. 681 ΤΘΩῈ]- 

Γδη δἰᾷιιθ 4851 ῃΒδογοδηΐ, οἷ. 19. 1038) 20. ΘΊῚ. 1045) 27. 
ΜΝ. 1088) 4. ῬΡτγορίογθα ἰϊεθὲ ἴῃ πη]  ΟΥβ8}} θηἐϊ8 ΠΟΙΟΠ6 
δἰϊδιη 4. 1ξα5 ΠΟ ΠΕ Θαΐαγ, ἐδ 6 ἀπ ζαν ου 1 «αἸβρίδηη, ΓΙ 
4αδ! αβ ν οἱ. αἰεοίίο, 51 Ρ6 1 56 δ ἃθβοϊαίθ δπαποί θέν τὸ χα- 

ϑῆσϑαι, τὸ ὑγιαίνειν, Θῃ8. Δ]! ᾳποα βἰρῃϊῆοοθί ἤθοηθ, Ξθά δη- 

εἰ αἰοηϊ δέοι. 10] ρΡούϊα8. σογηΐ ρα α πηϊι5, ΟὉῚ βαπα! οὔμη 
4πα]αΐα ἀοἤπίΐζαμη αιοάρίδιμη βαθθοΐιη, σαὶ 111 ἱπῃδογθδέ, 
ΒΙ  Π οδίιν, σϑ! αὐ! «αιπὶ ἀἰοίνητ5 τὸ χαϑήμενον, τὸ ὑγιαῖ- 
γον. ΝΙμ απ ἐν τῇ χατηγορίῳ τῇ τοιαύτῃ, ἢ. 6. 51 ἢπηο ἴῃ 

πηοάυτη αυ!ἀρίδτη δηπποϊδέαν, ἐμ ραίνεται ἡ οὐσία 1. 6. «αἱ- 
νξται ἐνυπάρχουσα ἡ οὐσία, οἴ. «85: ἀνάγχη γὰρ ἐν τῷ ἑχά- 
στου λόγῳ τὸν τῆς οὐσίας ἐνυπάρχειν. Ἰίδαιια, ἀασπῃ γα ΐ- 
ἃ ΟἸηηἶΐα Ῥ6Ι 5 θβίδηδη) ἴῃ ΠΕ ΘΥαΠῚ Θῃξτη δα βοίβοδη- 
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ἴα, Ῥγδθοίραο ἃ0 ὈΓΪΠΊΔΡ]Ο 5θηβιι 6η8, αὖ ᾳιοα ΠΟῸη Ρτδθαϊ- 
σοι ἀ6 410 βθ!  οίο οἰμβαιο ἀθέθγ! δέ! ΟΠ 6 πὶ φαδη ἄδηι 51- 
ϑηῇςεί, οὐ τὶ ὄν, 5ο4 46 ᾳφῃο ρτγαράϊοθηξιν γϑ]ΐψαα, οϑί 58- 

βίδηξία. 

1028. 81] πολλαχῶς -- 7 τί ἐστιν. ϑδυθδέδηῃξίαμι φορά 
αἀἰχὶε οββο πρώτως ὄν, 4αοπίαπη μιι5. απὰ εἰ μἰ ποδί η6. 8}}1- 
φαϊά ραϊπηπμη νοὶ Ὀυΐτ8. 4Π1Π15. 6856. ἀϊοϊίαν. οἱ ἐγῖα ΡΟ ἰββ στη 
Βος ἴοεο (εἴ. 4 11} ἀϊδεηστιοηα νἱ ἀθηΐαν ρυ]ΟΥ ἔα ε8 σ6- 

ΟΓδ, ΡΓΪ5. ἔθ ρογα ἀθ 0 η6 ΘΟ ΟΠ 6, ατιον 8 τη 040. 50}- 

βίδηςδ) πρώτως ὄν 6556. σοιηρτγουδί. Αο ρυπησιη παϊάδπι 
αοά ἐδιηρογο φαδθάδηι ρυΐοτα 6886. αἰοῖξ, 51 στϑιὴ Βα. 1115 
Ἔχ Πᾶν ΟΥἾ5, ΠΟ ἴδ ἐθιηρουῦῖβ ροηΐς ἀἰβουηθη, 56 ἔρβδμι 
οββϑηΐξίδθ αἀἰρῃϊξαίθαι αἰ βε οι", β᾽ φαΐ θη. Βα βίδα. Ρ 6. 56 
οὐ ρϑοϊαία δε πϑαπθ ἃ] απ 6. βιβρ 6 88, γα 86. συ γῸ οδίεθ- 

Θοτίδθ βαρβίδης πη τοααίγιηΐ οαἱ ἱπμδογθδηΐ, τῶν ἄλλων χα- 
τηγορημάτων οὐϑὲν χωριστόν, αὕτη δὲ μόνη, εἴ. ῬΗγΞ5.1 2. 
18ῦα 81: οὐϑὲν γὰρ τῶν ἄλλων χωριστόν ἐστι παρὰ τὴν 

οὐσίαν: πάντα γὰρ καϑ' ὑποχειμένου τῆς οὐσίας λέγεται. 
δοή φιοῃΐδιη 1 ΘΘΠΘΓΔίίΟη 6. 5116 4π0Ὸ δἰπαὰ ο586. ποααυϊύ, 1ά 
ἐΘΡΟΓΘ ᾿ΥΪπ5. 6586 βο]δΐ, ἴδοι! ἔθη ρ ΟΣ 5. ΠΟΠΊΘη ϑέϊδιῃ δά αἰ- 

δι Πο θη διὴ Θββθηξδθ αἸοηϊ αίδαι (6! εοετξατ. --- Ὁ ποα ἀεοἰη 48 
λόγῳ πρότερον ἀϊοῖϊξ 6586. βιθβίδηξίδιη τϑὶ 5. σδέθροτ β, 14 
ΤΩ} νἰ ἀδαίαν τϑραίαηθ!, 1101 Αὐἰβέοέθί θη τὸ λόγῳ πρότε- 
θον οἱ τὸ οὐσίῳ πρότερον ἰΐὰ Ορρομογα, αὐ λόγῳ πρότερον 
δΔαοΙ 65 816 τ σοπογοία, 4φποηΐϊδιη δ ἀδπηϊθηάδιη τοι σ0ῃ- 

οΥοίδιη σγϑααϊ για δοοίάθηβ, 77 2. 1077 1 --- 4. 3. 1078. 10, 
οἵ. Ζ 11. 1018ὺ 84. 1 3. 1θὅ4α 28. Ψοτιπι ν. λόγος ἢι. 1. Θὰ 

αϑύ νἱ ἀβαγραΐπμι, πὰ 58006. ΠΟῚ 50πη}Ὶ αἰδι!ηοέπ μι ἃ ἀ 4118 

νόος. ὁριστικός, τοῦ τί ἣν εἶναι, τοῦ τί ἐστι, τῆς οὐσίας, εἶ- 

δος, μορφή, ἐνέργεια (ΠῚ 8. 1043) 51. --- 4 2. 1013 27. 
29. 1029) 20. Ζ 4. 1029) 20. ὅ. 1031. 12. 4 6. 1016α 84. 
-- Αἡ. ροβέ, 1 4. 78α 86, 88. ἢ 10. 998) 39. --- 4 8. 10184 
10. --- ΒΝ 2. 990) 8. Ζ11. 1036 ὅ. Η 2. 10483« 19. --- Π1. 
1042« 25. -- ΗΔ 2. 1θ43α 19), νοτῖ δἰϊδη} ΒΙ ΠΡ Του ἃ 

ῬῈΙ 56 ἀδυγρϑίιν ({᾿ 4. 1006 26. Ζ ὅ. 1091 7. 10. 1034 951. 

11. 1036) 19. 4].}) ὸὑὲ 5βἰθῃϊ ποθ πούϊομθιη βιι 5ἐδ !] θη. [8] 

ὉΡῚ οαἰ 50 6ὲ τοὶ ΘΠ ΠΟ 6 ΠῚ ΡΓΟΡΟΠΘΓΘ βιΒΟ ΡΥ, 8ὶ δᾶ 
ΠΟ ἰρ88 οδβέ βθβέδηξια, ἃ0 60 οὐ! οηάπιμ δα ϊε ἴῃ ἐδ ἤΠηϊ θη 0, 

ΠΡ. ΤΠ τ ΠῚ δι 5 δ 8 Π| ΡΟΠΔ5, οαϊ ΠΠὰ ᾿ΠΠδοτοδί, ἀνάγκη 
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ἐν τῷ ἑχάστου λόγῳ τὸν τῆς οὐσίας ἐνυπάρχειν α85, Βαυΐο 
ἀουγαμι δ 485 δοοϊἀοηίία, εἴ. δὰ 4 28. 1024 4. -- Ἰθδηΐααο 

χασιῃ γνώσει πρῶτον 5ι)ϑίδης πη) 6888. αἰοϊί, οχ ἰρβὰ ἃγρὶι- 
γηθηΐδ Πα] τίη, αϑθ ---ὐΖ2, οορῃοβοίίαν ΡῈῚ [Οτιπα δηὶ τί 
ἐστι ΠΟ ΡΥΪΠη1ἢ] διδοίη. ν6] ΡΥ δ ΟδίθρΌΤΙ τ (αΐδ 
Μϑειδοίαις), 564 ᾿ρϑᾶμι σγϑὶ πδίμγαμι (α5 ἢ 686η.) 516] Ποδτὶ. 

Ἐδηάθι Δ) ἰοεἱ αύθηι, ᾳαδθ ἢ. 1. ἴῃ νοοο. τὸ τί ἐστι σοη- 
βρίοιια δϑύ, ἴῃ 'ρβὰ δίΐδιι οὐσίας ᾿πούϊο 6. ΟΠ 6. ], ἃρρᾶΓο- 

θ16 οχ ἀϊβραίαίϊομθ ἂρ. 9. --- ὁῦ οἱ δ᾽ ἄπειρα. Απᾶχδρο- 
χα οὐ Ποιποογ αι ᾿ῃ.6}}1ὁὸ] νοῦ ΑἸοχ. ᾿ποῃθί, --- ὁ7 ὡς 
εἰπεῖν, οἷ. δά ΑἹ 1. 98θ0α 25. 

ΟΑΡ, ΤΙ. 

«Ἀπίοψιαμηι δειὐδίαπίἑαθ παίμραηι ἐπυθδδίϊβ αν ἦρ86 5ιι86ὲ- 
Ῥὲξ, υαγὶαϑ δἐ υἱὲ δ ρἠιὶϊοδορἠονιην 416 δα βϑη[θϑιἝαϑβ ραιι- 
οὐδ δημηιοτ αἴ. 

1028) 8 δοκεῖ --- 13 ἥλιος. Μυϊσαγθη Ποπηΐϊηππ 46 
5 Ὀ5ἰδη ἃ ΟΡΙ ΠΟΘ 5|5᾽ 1011 ΘΟΘΠΟΒΘΟΔ8. 6 ΨΟΡΡ]8 δοχεῖ, 
φανερώτατα, φαμέν. (ΕΟΥροτΥθιι5. δαίθιη. σομημπαηῖ ἔδγ Βο- 

ΤῊ] Π 1 ΘΟΏΒΘηΒι {ΓΠ}} 1 5.5.8 {186 αἸρ αἴθ), 58 606. τηοηδΐ 
Ατιβίοίο! θβ, οἵ. ΗΠ1.10424 25. 11. 1θ0694« 30. ΜΙ 2. 1077. 31. 

εἱ δα 48. 1017) 10. (ὑυἶιι5. ΟρίῃΟἢ5. Ἔχθιηρία ρυπηιπη αἰϊονε 
ΔΗ ΠΔ]Π1ἃ οὐ μ]δηΐαβ δοτιπηηα8 ρᾶγίοβ, Φοῖη46 τὰ φυσιχὰ σώ- 
ματα, 40 νοοᾶθα]0 εἶς δ] οπιοηία, τὰ ἁπλᾶ σώματα, 5 σὈ ΠΠοατὶ 
6Χ ῬγΟχίηθ. ν θυ} }5 Δρραιοῦ; ἔπ χαὶ ὅσα 1) μόρια τούτων 

([ηΐ. τῶν στοιχείων.) 1) ἐκ τούτων ἐστίν, ἢ μορίων ἢ πάντων. 
Αἀϊοοίϊνο πάντων Ορροῃὶ ροίϊιβ οχβρθοίθβ 7) τινῶν νοὶ ἢ 
ἐνίων, φᾳαοα νοσδθα]ιη οὐ [6 η1 δαπηο άπ} τητ αί! 0 Π 6. ἴῃ ἰοχ- 
απ ροίθβί ἰῃίογυὶ δὲ ᾽Ιᾳαδιι, [σοῦ ΠΟἢ 5815. οογίαμι, σθπη- 

πηθ η ἀδίοθη Βα λού οχ ἰπίογριθίδίομθ ΑἸοχαπηάνὶ ρΡ. 428, 7: 

χαὶ ὅσα μόρια τούτων ἢ ἐκ τούτων εἰσὶν ἢ πάντων ἢ ἐνίων. 
Ουοά 5ὶ μορίων φοῃιίηι [ἀοΥῖξ, 1 ΘΙ 5Π]0 61 ΘΧΡ] ΟΔΕΙ ΟΠ 6 
νἱἀοίαν ΔΟΘΌΪ ΘΟ ἢ} 6586: σιδ ΘΟ] 116 ν 6] 6χ ργ 15 616- 
Ἰηθηΐονιμ σΟηδβίδηηξ, ν 6] 0] ΔηΙηΔ]1ὰ οἵ ρ]δηΐαθ, ν 6] οχ Ομ Ϊ- 
θὰ8. 5ίπηι! οἰ θη θπί5, σνϑὶμ!! σΟοτη δἰνθ τη ΕἸ 56 }51}01}15 

θην ΘΓβιία 8. 

1028ὺ 1ὅ δοχεῖ δέ --- 27 αἰσϑητά. Οὐδ γα(οοϊηᾶ- 
ἕἰοπθ ἀπορεῖ αυΐάσμι δα βίδηξίαθ υἷμι ἃ σΟΥΡΟΥΊθι5. 86] ΘΟΥΤΙῺ) 
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ἤη65, ΒΌΡΟΓΠΟΙοΒ. Πἰη6ὰ5 Ραποία, ἰγαηβίι! θυ ηῦ Θχροη Ατὐὶβί. 
ΒΒ ὅ. 1002« 5. Νοη Ρ]αίοηῖβ δυΐθῃ εὐ Ρ] αἰ οηϊοοτιμὴ 5] ηϊ- 
ΠΟΔΥῚ 8. ψο 18. βοηξοηίίαμ, 4 αποά ΑἸοχ. δι τ ραίαν ρ. 428, 
10, δχ δὺ ᾿ῃ|θ! ον, ἀπο ἤδαπθ τγθοία Ρ]ίοηΐβ ΡΒ Π050- 

Ρ διη Πΐβ5. ΔΘ 5{15 ΤΟΊ τη ἢ ΘΠ] Δ ΠΟΤ ΓΘΓΙΏ 15 ΠΟΙΆ 6 ΤῈ 
ΡΟίοτγαί, οὖ ᾿ἴγα, ὁ 19, δἰι15. ΒΘ ῃ ΘΠ 81, ΠΟΙΪ Δ ᾿Ρ50 διοίογο, 

αἰδβεηοίδιη ἃ}0 ἤδο τηδ  οιηδίϊοα ΡΠ] ΟΒΟΡ Ϊα σον θμογαί. [ἢ- 

{6 ΠΡ 6 Πα] ροίϊαβ βαη ῬψΕΠΑΡΌΤοΙ, οἵ. Βτγαηά 5, δῖα. ἈΠ θη. 
1828, 2. ρ. 218 ποί. Ζ6] ον Ρἢ. ἀ. ἀτ. 1. Ρ. 109. --- Ηἰβ απ 
ΟΡΡομΪ, 608, 4πὶ ργδοίθι βθηβι Πα Ὠ1}}} 6586. οἰ αβιη αὶ ἴῃ ΤῸ 
ἃ ψαυῥαΐθ οθηβοδηΐ, Π0η 46 πηὸὺ ΠΙρΡΡοΠπα εορὶίαηάιιμι 6ϑβί, 
ᾳαοά ΑἸοχδηάον νοΪαϊέ ρΡ. 428, 21, 564 οἸηηϊηο 46. ψϑίθυθιι8 

ΡΠ 5101 0915 ΤΟ η1οἾ5, 4] του. 56 ΗΒ: 1 πη 56 Ώ51}}}}65. οὐ ᾿ρ5ἃ8 
οαιι585 βίαίποδηξ: εἰ. δὰ }ὲ ὅ. 1θ0θ2α 8. --- 1[)6 {τ τ|5. ΓΘΓΌΙ 

ΘΟ ΠΡ ι15, σαδ 6 Ῥ] ΟΠ θιὴ ρΟβιι 586. “ἸοἰὉ, οἵ. δα 4 6. 987) 14: 

ἃ ΘρΡΘΌΞΙΡΡαΒ ἃ νἀ θέαι διιχῖ856, αὐ, ἡπ86 Θοά θη ΘΘΠΘΓΘ 

ῬΙαίο οοιμῃρίοχιιβ δραΐ, ψ δ] } Τ65. τηδίοιηδίϊοαβ, δὰ 1ἢ 1η6- 

τίοτὰ φαδθάδηι Θ Ὁ ποτὰ (ΒΕ στο δὲ βασι οαΐψιι6 ΘΠ ΘΙ βία- 

{πογού ρυϊηοῖρίαμι, οἵ. δα «10. 1070 357. Ζ6Π1ον ΡΆ. ἃ. αν. 1]. 
Ρ. 397. -- Ὅσπδ οχίγθιο [060 5] ἩΠΠ1οαΐ βομέθηίίδιηῃ ὑ 24: ἔνεοι 

δὲ τὰ μὲν εἴδη χτλ., δὰ οἵ ἰρβὰ ρογίποὲ δά ἀοοίτίπαμι [468- 

τ οὐ ὨΌΠΠΘΓΟΤΙ ἢ, Ππδ] θη ἃ Ραίοηθ ἰηνθηΐδιῃ οἷτι5. ἀἰβοὶ- 
ΡΠ πημμπἰαν νηΐ, οἵ. δά 1] 9. 1050α 2. 54ῃ. 

1028) 27 περὶ -- 82 τί ἐστιν. [Ιηδξαποπαάδα 8.8 {1- 
ἰου]8 46. βιιββίδηξια αἰβραίαςοη18 1πΠ46 οαρὶξ [ηἰπ, αἱ 
ΡΓΪΠΙἃ 488] δὲ οχίγοιηὰ ἀποαῦ πού οηἶβ Πποδιηθηία, ὑποτυπω- 

σαμένοις τὴν οὐσίαν πρῶτον τί ἐστιν, οἴ. ὃ. 1θ029θα 7: τύπῳ 

δἴρηται, οἴ 46 νὶ ν. ὑποτυποῦσϑαι Ττοπά. ΕἸ. Ρ. 49. γαῖ 
Οτρ. 1016 8. 

ΟΑΡ, ΠΙ. 

ἔφιιαα μοί 5ϑἑηυην δι δίαπίλαο ποηιθι δἰδὲ υἱπαϊεοηξ, 10 28ὺ 
99. ---ῶθ. 726 διιδέοείο, ὑποχειμένῳ, εἴ ἕν χιιο δου παΐμ" δειὺ- 

δἰαμίδαθ υἱδ αο αἰἰδηϊία --- 1029θα 20: πεαίονἑα εἰ ηὴν 070 

διὀδίαπία ἠαθοπάία δἰ} πθοηθ --- α84. 

1028) 39 λέγεται --- 86 ὑποχείμενον. (ὑπ Θβ ΟΠ] 
Ἰἰ ἃ ἀξ Βα ρίββηθ. οαρὶῦ 6 νυ ϊοαῦβ Βοιμηιη. ἱπά} 0118. (Εἴ. 

Ὁ «12. 9582α 4 564.), ἴα Βος [060 ἱπνοβῆθδίιγαβ, {πᾶ 50 

Βαρβίδηςίαθ ΥἹΒ 80 ἡδίιγα, ἃ συ] θ 5 ἔπι ἰηὐ6 ν᾽ ΡΒ] ΟΒΟΡΙΙΟ 8 



Ζ 8. 1028. 299 

ΟΡ πἰοηθ85 οταϊέαν, αὐ ἡπάθ οοσποβοδέμυ, ΟΕ] ΡΟ  Β5Ι ΠῚ 

Βα θθίαπεδο πδίσσα νη θα 6556 νἱἀθδαίιγσ. Εἰ, ἢἶβὶ ἰοτία 

Ρίαγα, ααδίμπου σογία ρ Οὐ ββι ΠΠΠΠ| 6586. αἰοϊέ, 486 ῬΓῸ αἶνοι- 
515. ῬΒΠ ΟΡ ΒΟ πὶ 5 η ἢ 115. Βα βία πεϊα 6 συμ 5101 να] οϑηΐ, 
τὸ τί ἦν εἶναι, τὸ χαϑόλου, τὸ γένος, τὸ ὑποχείμενον. Οαο- 

ΓΌΠῚ ῬΥΠΗιμ απ θη οὐ δχίγθηγαμι ΡΤΟχίπηα βέαξίιιη αἀἰβραία- 
{086 δχοιεϊέ; ᾳφὰδ6 δαΐθαῃ ἄπο πιθήϊο ἰοοὸ ροϑβιεῖΐ, τὸ γένος 
εὖ τὸ χαϑόλου, Θὰ οἱ βυδρία πδίιγα δάδο βαηΐ σηπία, αἵ 
αδογ τι 516, φαϊά ἀἰβου 115. ἸΠΈΘΓ θὰ βίαξιαϊ ΑὙὐϊ βίο θ 68. 
ϑπηΐ δηΐμ ἰοοὶ πᾶπα ρᾶποὶ ἀρὰ Ατὶβίοίαϊθιῃ, αι] ι5. ἴδε! 8 
δαἀάιοατῖβ αὖ δαπὶ οὐοἄδ8. ΟΠ πη ΠΟ ἀἰδέϊηχίββο τὸ γένος 

εἱ τὸ χαϑόλου. Μ εμέ ποο Ἰοοο ἴῃ ρτιποῖρίο ἀἰβραίαἐ! ἢ 5 
ἀδ βιιθβίαδῃηεια ἰηβεϊποπάδθ αιδίιου 56. 5] ΘΠ] οδ ΘΟ 65. 58}- 
βέδπεδθ ΡΘγαυβιταγατη αἀἰοῖδ; 5 ἤΠηριη δαΐθιη αἰβρα(δί! ἢ 15 
οᾶΡ. 13. ἴπϊξ. ἐγηβίἑαταβ δά τὸ χαϑόλου, ἀϊοϊέ, φιοπίδιη ἄπο 

βἰπέ ρεγίγδοίαία, τὸ ὑποχείμενον οἵ τὸ τί ἦν εἶναι, το! 4 αστη 

6586 τὸ χαϑόλου, υτὐ ἴρ86 ἰδβέατί ν᾽ ἀθαίαν. ΠῸῚ 6586. δΧχ 8500 

ἱπάϊοῖϊο ἀϊδεϊποία τὸ γένος εἴ τὸ χκαϑόλου. ΑἸ15 Ἰοοῖβ ἃ νος. 
γένος δὰ χαϑόλου οἱ νἱοϊβεῖη ἃ χαϑόλου δὰ γένος ἰΐα ἐΓδηβ , 
αὐ ΙΒ] ΙηΓῸῚ αἰγαμηαιι6. ἀἸ5ΟΓ ΠῚ] 15. Ἰηξογοθάθγο νἀ θδίμν, οἵ. 

Β 3. 998) 14: πρὸς δὲ τούτοις εἰ καὶ ὅτι μάλιστα ἀρχαὶ τὰ 
γένη εἰσί, πότερον δεῖ νομίζειν τὰ πρῶτα τῶν γενῶν ἀρ- 
χὰς ἢ τὰ ἔσχατα χατηγορούμενα ἐπὶ τῶν ἀτόμων; χαὶ γὰρ 
τοῦτο ἔχει ἀμφισβήτησιν. εἰ μὲν γὰρ ἀεὶ τὰ καϑόλου μᾶλ- 
λον ἀρχαί, φανερὸν ὅτι τὰ ἀνωτάτω τῶν γεν ὦν" ταῦτα γὰρ 
λέγεται χατὰ πάντων χτλ. ϑεά ἸἸεο Πῖ5. Δ] Π|546. 5:1} }θ 15 
Ἰοεῖὶβ δά δἰίφαδιη νου εϊβ βρϑοῖθη δά ποῖ ροββὶύ, πθῃ αἰ- 

ΒΕ ΠΠοᾺ] ἃ} Αὐἱβίοίθ]α τὸ χαϑόλου εἰ τὸ γένος, Π6 0 ̓βαθδτη, 
αδηΐαμπη ΠἸΘΙΠΪηΪ, ἰρ886 Ατἰβέοίθ θβ ἀϊβαυίθ Πᾶγαπη ΠΟίΙΟΠυΠ 
ἤπο5 ἀθβουθδί, ροίθϑί ἔδιηθῃ, 51 δου 5. δἰ ἀθυμηπ5 δα 56η- 
το η 8 π| ΡΠ ΟΞΟΡὮΪ, φαϊὰ βίαξαδέ ἀἸβογπ]η18. ΟΡ Οϑοῖ. Νηϊ- 
τὰ χαϑόλου δϑί, φαοά ἰρβὰ ἀοοεῖ νοσοάθα! οτρο, τὸ χατὰ 
τοῦ ὅλου κατηγορούμενον, εἴ. Δ. ροβί. 1 4. 718) 26: χαϑό- 
λου δὲ λέγω ὃ ἂν χατὰ παντός τε ὑπάρχη καὶ καϑ' αὑτὸ 
καὶ ἧ αὐτό, εἴ. 4ιδε ςΟ]]ερὶ ὙΥ αἰ ΟΥο. 1. 174 39. Ουἱά- 
φαϊᾷ ἰρίειν 46 αἰΐψιια ποίέίομβ ἰΐα ργαθαϊοδίαγ, αὐ πθῃς πηὶ 
γ6ὶ φαϊθαβάδηη τοθτιβ, ατὰ5. {14 σοπηρ! Θοεξαν ποίϊο, 564 οπιηϊ- 

θὰ5 Ῥαγιέθν ἐδ ηάπμη 6586 σθηβοδίιν, ἃ οδί χαϑόλου. ἴπ66 

πὸ αὐ, ᾳφαϊάψαϊα εβὲ γένος, ἰάθη πϑοθββᾶσο βἰὲ χαϑόλου, οἵ. 
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«11. 1069α 27: τὰ γένη χαϑόλου εἰσί. 4 8. 1014} 9. 6. 1015 
28.. 111. 10424« 15. Αὐ ποῃ βοϊιη ρθμ5. Ὧ6 δἰίαια τὸ αηἰ- 
ψεΓβ6. ργαθαϊοδίαγ, 564 οἰΐδμ αἰ ογθητίαθ οὐ τὰ χαϑ' αὑτὸ 
συμβεβηκότα. Οὐδάτα Ἰαΐϊα5. ραίεί ποίϊο τοῦ χαϑόλου ἀπδιῃ 
Ποίϊο φ᾽ϑηῃδυίβ, οἷ, 4 9. 992) 12: εἰ μὴ δώσει γένος τὸ κα- 
ϑόλου εἶναι. ἘΠῚ φαππ5. φαϊάθιι 14 ἀδιμιμ οϑί, αξ ᾿ρ515. αἱὰ- 
᾿πν Αὐ᾽βίοίο ἰβ νουθἷβ, χαρά ρυϊμηη. Ρομθηάπη οϑύ ἰδιη- 

4πδπ τ ΘΙ φαδγιη ἀθ θυ ΠΕ! ΟΠτι ἐπ ἀδπηθηΐιη, 81 ΘΠ ΠΙΓ6 

γο θυ 8. 4! 4 510 δ᾽ίααα γθβ, οἵ. Τορ. 1 ὅ. 1θ2α 31: γένος δ᾽ 
ἐστὶ τὸ χατὰ πλειόνων χαὶ διαφερόντων τῷ εἴδει ἐν τῷ τί 
ἐστι χατηγορούμενον. Ζ 7. 1038α 4: χαὶ τοῦτό ἐστι τὸ γέ- 
ψος εἰς ὃ πρῶτον τίϑεται. 1 ἃ. 1054) 80: λέγεται δὲ γένος 

ὃ ἄμφω ταὐτὸ λέγονται χατὰ τὴν οὐσίαν τὰ διαφέροντα. 
8. 1007. 38 εὐ αὐ 4 25, 1024 4. --- Ἐχ Πᾶς ποίίοημπι γὰ- 

ΠἸ0η6 ἴδοι ]α. δχρ] οι αν πὶ Παΐ, τὖ νἀ θαίαν ἰηφογάπμ ΑΥ. 
ΠΟΙ ΞΟ ΘΓ ἰηίοι 56 τὸ γένος εἰ τὸ χαϑόλου, νοι Β᾽ 8.1}. 1., 

60 ἔϑιῆθῃ ΓΘ νογὰ σΟμΠΐβοθδί, θη) δέοι ἰοοιμη δέία ἢ 
6χ οαρίία 13. δυΐι5. ΠΟΥ, 101 τὸ γένος ργτορίετοα νἱ ἀδέαν. οἰηϊ- 

5'556, θη ΐϑμι ἢ ἰην βιϊσαηα ποίίοηβ τοῦ τί ἦν εἶναι ΟῚ 

Ροίι ΟΠ ΘΘΠΘΓῚ5. Δ! 6 ΓΘ ΠΟΙ ΟΠ. 

1028ὺ 86 τὸ δ᾽ ὑποχείμενον --- 102θα 384 πρῶτον. 
Ῥυμηαπὶ ὨΟίΪΟΠθιὴ τοῦ ὑποχειμένου ΡοΥβοααϊαν, ΘΕ βέδπέδ8 
ΘΏΪ ἢ {απ} ΠᾶΘΟ. ΘΟΙΠΙΠΠΠΙ ΟἸΠΠΪΌ ΘΟΏΒΘΗΒΕ Πα δίαν Πᾶ- 

ἴᾳγα, τι ἢ66 Δ] ἰοὔβαμη βρθείθε πο δἰϊπη 6 βαβρθηβα 86, τὸ 

ὑποχείμενον, ἢ. 6. 14 φῃοα πΠῸἢ 8]16η0 δβϑβϑῃίδο Γὰ ἀδῃ!θηΐο 
οροί, 864 ἰρβιιμ) 4118. ρυδοθοί [πῃ ἀδιμθπέιμη. ἴῃ 40. 60ῃ- 
βἰδίδηϊ, πδίμγδμη Βα βίδηξαα. Ορίϊηθ ν᾽ ἀθίαν Θχρυππογο, εἴ. 

δὰ 4 8. 1017) 10 544. ἴῃ νϑγοὸ ὑποχείμεγνου, αἷΐ α[2, τρό- 
πον μέν τινα ἡ ὕλη λέγεται, ἄλλον δὲ τρόπον ἡ μορφή, τρί- 
τον δὲ τὸ ἐκ τούτων. ἴῃ (ὑδίορουβ σᾶρ. ὅ Ὁ] βαβϑέδῃ 8 
Πδέμ ΓΔ ΘΧΡΟΠΘΓΟ ΟΥ̓ αν Θδηαι6 6586 αἰοϊξ, πδ6 μήτε χαϑ' 
ὑποχειμένου τινὸς λέγεται (εἴ. δά «4 9. 990ὺ 31) μήτ᾽ ἐν 
ὑποχειμένῳ τινί ἐστι, ἰάδοηϊθ ἰρ8ὰ οϑέ ὑποχείμενον, βρυ 0 

ἃ0 ΡΟΥΒΒΙΠΟ 56ηϑιι β βέδηξίαβ 6586 σοηΐοηςιξ Γ65. ΒΙ ΠΟ ῸΪἃ8 
δὲ οομογθίαβ, 48π4}15 δβδέ ὁ τὶς ἄνϑρωπος, ὁ τὶς ἵππος. Οποά 

αασπ αἰοὶε οὐ νυ θα γὶβ. ΟΡΙΠΙΟἢΪβ δαοίου!αΐθ βθααϊίαν οἵ 

ῃούθ 8 τοῦ ὑποκχειμένου νῖτι 4ΠΠο᾽ 6 πίον ουβογναί. [δι ψαθμη 
1) ΤΟΙ λ115. 51 0}15. δὲ σοπογοίῖβ ἀἰβεϊηρδέαν πηδίθγία, αιδθ ἀ6- 

Πηϊίιν, οἵ [οΥπὰ, πὰ Π|ὰ ἀοἤπηϊίιν, μος 060 οἴη τ6 οθ0ῃ- 
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ογοία (τὸ ἐκ τούτων, τὸ σύνολον αὉ) 5ἴπηι} οὐ [Οτιηδηὶ π0- 

τηϊηαύ οὐ πηδίθγίδηη. ΕΠ ΠΠ|ὰπὰ ἀυϊθι) 401 ΡΟ 5810 ἢαο ΓΘίουγο, 
ἰπῖγα οχρ!ϊοαΐ «28: τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τῆς οὐσίας κατηγορεῖ- 
ται, αὕτη δὲ τῆς ὕλης, [ΟΥΠηδιὴ δαιΐοιη απ ταύϊοηθ ροϑβϑὶὶ δά 

ὑποχείμενον τοίοσγθ, δαιϊθιὴ ΠΟ ἈΒΒΘΩΌΟΙ, 5664. ΠΟῚ Ρο058- 
501 “πη ΠΟΘ] Το Θηξδιη 4αδη δ) ἀἸββογθηϊ ἴῃ 60. ΘΟΓΗΪ ρΡι- 
(6π|, “πο σα τηδίοιϊα οἵ τ σοποῦθία βἰμλα! ἐογίϊαμη. 1Ππὰ 
αὐία δ, ααοα Ρ]ΘΡ μη 6. στη 118. σΟΠἰ πο αν, ΟὈ] ἢ τι5, τι νἱ- 

ἀδίατ, 58 ἄρογα 46 ὑποχειμένῳ. ἘΠ Ιρ86 ααϊάο Ατιβίοίθ 65 
οὐ ἴπ Βοο Πἰργοὸ ἴοτγιπδιι, τὸ εἶδος, ρϑγυααϊ ποη ΠῚ 46 ὑπο- 
κδιμένῳ 564. αθὶ 46 τῷ τέ ἦν εἶναι ἀϊβραίαί, οὖ 1101, Δ΄ 8, 

ἰρβᾶβ ὰβ. ἡτιᾶβ. βί θη Πού 9 Π65 55 ΠΕ 8. ἰπύου 856 ΟΡροΟηΪ, 
αὖ ν6] 510 ὑποχείμενον ἔσχατον γε] τόδε τι χαὶ χωριστόν. 

ἴδια ἀ6 τηδίογία ἰΐα ἀἰβραίαί, τὖὸ θὰ οὐ νἱ ἀθαίιγ ὈΥΪ ΠῚ 
ἃ ΡΟ ϊββιιηπη βα ϑέδης 6. ΠΟΙΠΘἢ 5101 νἱ Π]Ιοᾶτα οὐ θδάθιῃ 
μοῦ ποιηΐπθ ἰηἀ θη 6558 (οἴ, ΡΠ γ5. 1 7. 191 19: πότερον 
δὲ οὐσία τὸ εἶδος ἢ τὸ ὑποχείμενον, οὔπω δῆλον), υιϑι15 ηἰ- 

γ]Γαπι τι }}115 1118, 4ὰ858. τ] 0 40 ΘΟΙΠΙΠΟΙΠΟΤΑΡΙ, ΠΟΐΪ8, οΧχ 4]- 

θὰ5 Ξυθδίδηξία οορῃοβοδίμγ. ῬΥΪΠΊΠΠῚ ΘΏΪΠ) 681 5.11 6586 

5 ϑίδητδθ Πδίμγδη), αἴ ΠΟ (6 8110 απορίαιη ργδραϊοοίατ; 

εχ δἃ σοῃῇοῖϊῥ, τὸ πηδίουϊδθ απ πιᾶχίπη 8 ἐ] θαΘηἀἃ ν᾽ 46ὰ- 
αν βαρ βίδηξας ἀἰθηϊα58. Ετοηΐπη το αα ΟμΙηΪὰ, Δαδ δία 5 
φαδηζαίθ5. αἰ [θούϊοη 65. 4118 1 β'θηϊμβ, Βα δ᾽ δοίαπι αα! ἀρίαπι τ6- 
φυϊγαηέ, φαοά ἀοβηϊαηΐ οὐ σα] ᾿πῃδουθαηξ; τηδίουϊα ἰρβὰ ΠΠπᾶ 
δϑὲ βαθ᾽ θοέιπ), σα] 06 ὲ [οτιηδ 6 Γϑοϊρι θη 486 ΡΥ ἃρία. [{ἀ- 
4π6 φαοῃίδμι οϑί τὸ ὑποχείμενον ἔσχατον, ὨδΟΘββαγΟ νἱάο- 
ἴὰΓ τὸ βυθβίαδηεία μαῦοπάα 6556. δύνατον δὲ, «27. ἴδηι 
Δ᾽ ογδὴ δάβοϊβοιξ βιιθβέδηξαθ ποίδηι; οροτέοί. δηΐπὶ βιιθβίδη- 

ἀϊδτη 6556 ΒΘρδγδθ!] θη δ ἀοβηϊίαιη (τὸ τόδε τι «28, εἴ. δά 
4 8. 1017) 25); τηδίουϊα νθΓῸ ΠΘ4π6 βθραγδίαι. πη απδπη) ν 6] 
ΡΘΙ 86 ροΐοϑβί οοϑὶίαυὶ, ἢθς ἀοἤηϊία οβϑί, βεά ρούθϑβί 488]1- 
θεὲ ἴονιπα ἀθῆηϊνι. Μαίογία ἰοϊταγ. ποθὴ δϑύ βαθβίδηξα, 568 

60 ρΡοΐϊι5 πο} Πα ἴτηι5. αὖ [ΟΥμδ πη, οαἱ 1{|86 Ἰηβαπί, 4188 τὸ- 
ααϊβινη5, υἱγα 65, βα 5 δ πέδη 6556 βἰδέιδμηιβ. [η46 ἐγ η8- 

ἰξα8. ραγδίαν δά ἰηνθδίραπμάσμπι εἶδος οἰ τὸ τί ἣν εἶναι, φαοά 

ΡΙΓΟΧίμηΟ οαρὶίθ δχοιίουα βαβοιρι. 
Ἰ102θα ὅ ὥστε εἰ τὸ εἶδος τῆς ὕλης πρότερον χαὶ 

μᾶλλον ὄν. Οποά ἴοτιηδηι ργογθπὶ αἰ οἷξ 6586 τηδέθεϊα, ᾿8}1} 

Αἰύογδιη βαθβίδηξίαα ἠοίδιη, πὐ 81{ τόδε τι χαὶ χωριστόν «28, 
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ΡΓΘοΙρΙς. ῬυοχΙμ8 διαΐθηι ἰῃ ν γ 15. αὐτί να]ο δία βου ρίαγα: 
χαὶ τοῦ ἐξ ἀμφοῖν πρότερον ἔσται διὰ τὸν αὐτὸν λόγον, 
8 Ιδοίϊο ΑΙθχδηυῖ Ρ. 491, 24 οἱ εοά. “ἡ οἱ Βοββδυ ΗΒ: χαὶ 
τὸ ἐξ ἀμιφοῖν χτλ. ρνδοίογθη δ 816, βϑδίϊβ ἀπθίαμη νἱάθίιν. 
Οὕὐσι δηΐῃ ΤῸ 85 οΟΠποιδία τηθάϊα. απθη ἄδην ἰΟοαμ Οὐ ηΘδΐ 
ἰπέου ἰοτιηδπι ἀπ η!θηΐοη οὐ ἰηἀεἢηϊξαιη τηδίθγιαη, αἰγαπη- 

46 ἰίὰ ροίεβύ δχρ!!οαν αὐ τθοίθ 86. Βᾶθογα νἱἀθδίασ; αὐγὴ 

ΒΟΙΡϑ θυ Αὐιδίοίθ 88. ἔστη ἀθιηαμι οογίο ροββοί Ἱπαϊοαγὶ, 5ὶ 
βδί1ῖ5 οοηϑίαγθί 410 βρϑοίθίέ υὑπίϊνουβα ἤδθο δηπηοϊαίίο. ἀο 

βεφαθηία απο αἰδβριιαί!ο 18. ρᾶγία πίγασια ν᾽ ἀθίαν Ἰθοίο 
ΘΟΙΠ ΘΠ 81] ΡΟ0556; οἰθηΐῃ π0 40 429 τὸ εἶδος καὶ τὸ ἐξ ἀμ- 

φοῖν Ῥυΐι5. τηδίριϊα ἰάθοααθ βαθβίδηξίαθ ΡγΟρίτ5. ἀϊ οἰ, Ἰη040 
α81 τὸ ἐξ ἀμφοῖν ροβίογϊιιβ ἀϊοὶξ ᾿πθγὰ ἃ0 βἰμηρ] θα [ΟΥμΠΊδ, 
ὑστέρα γὰρ (ἰπέ. ἡ ἐξ ἀμφοῖν οὐσία τοῦ εἴδους) καὶ δήλη, 
ὨΪΏΪΓΕ 56ΗΒ11 οὐ χρυ θηζίδθ τηϑηϊ[6βύα. 

1029. 22 ᾧ τὸ εἶναι ἕτερον χαὶ τῶν κατηγοριῶν 
ἑκάστῃ. )υδο {ταπηέιν. τηδέθυϊαθ ἀαδ]αύθ8 [ΓΘ οΕ 0 ἢ 65 

οθί., 686 τ σαϊάθμῃ οὐ θχβϑιβέθηξια οατὴ πιδίουία ἴῃ πῃ ἔθη 

ἐοαϊοβοιμξ; ποίϊοημθ [ἃπη6η τηδίοεϊα αὐ 15. αἸΠογ΄, τὸ εἶναι 

ἕτερον. Οἷ. Ττοηά. Καί. ρ. 39. 
1029. 25 οὐδὲ δὴ αἱ ἀποφάσεις. αξοτίαθ, αασμη 

4αδο! εῦ, οαύθρουα ρμροβϑιῦ ργαθαϊοδηο οομϊπηΠοὶ, πα} }ἃ 6χ 
Ομ Ἶ 115 ΟδύΘΘΟΣΒ. ροΟίοβί ἰη6858586. ΝΙΒΙΟ ν6ΓῸ τηδρῚ5 ΠΘΘἃ- 

ἰοπ68 σαί ρΌΓ ἀγα, νομαὶ τὸ μὴ ὄν, τὸ ἄποιον, τὸ ἄπο- 
σον, οἱ ροξβιιῃξ Ρ 61 886 ἴη6556, 564 ρϑὺ δοοίάθηβ, ὑπάρξουσι 
χατὰ συμβεβηκός. Ἑϊτοηΐη ἄποιος τηδίονϊα αἰεὶ ροΐοϑέ, 4υἃ- 
(δ ηιι5 ἀοἤηϊοίαν Ρ6 1 4πα!!αΐθη, ἄποσος ααδίθπιβ ἀθ Ποία 
Ρδι φαδηξέαίοιη ; 4π8 6} 1066 Θ᾽ τα πθοδίϊο ΠΟ Ρ6Γ 86, 864 

Δ]1ὰ5. οσαϊαβάδη) τοὶ Δα] 10α Ταίοηθ ἐν αθέαν τπαίογίαθ. (. 

««{ 2. 1009 18. 

ΟΑΡ. Ἰν. 

(υιϊὰ οἷΐ τὸ τί ἣν εἶναι οἱ φιιΐδιιδ. ἐπι γϑῦνιβ διηὶ ας 
»Ῥνυϊηοῖρϑηιν ἠμαδϑαΐ ἰοσιηι. 

1029) 1 ἐπεὶ δ᾽ -- 13 λογιχῶς. ΟΡρροΟῃὶ 5δορ βϑίπηδ 
Ὁ Ατιβίοίοϊα θὰ ἀπᾶ6 ΠΟ 8. Ργορίοτα δαὶ σορ ηΟβοθη πη] δὲ 
δρίοτα βαηΐ, δὲ θὰ απ86 βιδρίθ πδέμγα βαηῦ ᾿η8 915 δ σορῃο- 

βοθηάαιῃ ἰάοηρᾶ, τὰ ἡμῖν εἶνε πρὸς ἡμᾶς γνωριμώτερα εἴ 
τὰ φύσει γνωριμώτερα, εἴ δὰ {Ππ4 φαϊάθπι σ'6πΠῈ5 τουτὶ ΤῸ 8 
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ΒΙΠΡῸΪ8 ἃ0 56}51}}}165, 84 ΠΟΟ φ'Θηθγα οἵ ῬγΪμηΔ8. Οδιιβὰ8, 88- 
εἰδ οἱ ποίη οϑὲ οὐ δχριϊοδύϊμ, οἵ, Τ θη. ἀο δη, Ρ. 337 5644. 
γγαἰίς Οτρ. 710 21 οὐ 714 1, ». 299. Ηεονγάοι Κυϊί. 1)αγβί. 11. 
Ρ. 104. 5344ᾳ. [Ιὰχιιθ αι. τι, ἈΟΒΟΟΠ 8) οὖ οχ Ἰη πη πο- 

(ἰοἷ5. παίαγα γϑρούθη δι ᾿ῃν δϑέρ ΓΘ βιιβοὶ θρὶξ, 4110 1η8918 νἱὰ 

80 ταύ ργοοθάαδί ἀἰβραίαίο, 6χ 118. 486. ΠΟΡῚ8. βιηΐ ρτο- 

Ρίονα, 84 68, φιδ6. Παίαναἃ Ρ᾽ΊΟΤα βαηΐ, 568 ΡΓΟΘΥ ΘΒβιμππ ΡΤΟ- 

τη 0, --- Ηδηο ἴοι 6β86. δαΐτ5. [οἱ βϑη θη ἴδοι! ἃρρᾶ- 
τοί; 864 ἴρ88 ψϑυβὰ 81 418. 4] ρθη τπι5. Θχοββουϊί, βθηξθηία- 
ταμ ΟΥ̓ 6 ἢ 18. τππᾶ]6 ἰπθυαρίι) βοηίθύ, ῬΥΙΏ1ΠῚ ΘΗ]Π) 

αποά ἀϊοῖε: πρὸ ἔργου γὰρ τὸ μεταβαίνειν εἰς τὸ γνωριμώ- 
τερον χτῆ. 8, [γιιβέγα ἴῃ 115, 486. δηΐθα ἀϊοία βαπῦ, Πα ΘΓᾺΒ 
οαϊπβ ἰαηάθιη τοὶ δ60 ψουρὰ Οδιιβδμ) ἃ0 ΓΑΙ Ομ Θ ἃἰ[ογδηΐ. 

ΤΠ χιῦ δηΐμν ργοχίμιθ 56 αἀἰβραίαίασιιι 46 τῷ τί ἦν εἶναι, αϊᾶ 

1ά διὰ σορ᾽ βοβοθηδπὶ Βα βίης 8 Ρ ΟΡ ΏΠΘΓ 6 ΒιΡΓα (680. 3 11.) 
ββῃ  Ποαββοῦ; αὐ ἢ ργορίογθα δά οομῃίοιηρίδηάαπι τὸ τί ἦν 
εἶναι Δοσθαϊ, ααΐὰ ἀἰβοθη ] οἃ οϑί νᾶ, αὖ ἃ 118, 4πδ6 πο- 

θ15. βιιηῦ ποίίογα, δα ποίϊονα βιαδρία πδίανδ ἐγδηβοδιηαβῖ Νῖ!- 

Πἶμη6 ν ΓΟ, 564 τὸ τί ἦν εἶναι, 51ὰ φα θη πδίαγα ρυϊμηαμ ἃ6 

ΡΓΟχίμηαμη, ΠΟ }}15. ΓΘΠΙΟ Ἰββ μη] Θδύ οἵ Ὀβοοη αι. 1) οἰπη 6 
12: χαὶ πρῶτον εἴπωμεν ἔνια περὶ αὐτοῦ λογικῶς, ααἱὰ 
βθἸΠ οοίαν Ρ6Ὶ Ργομοιηθ αὐτοῦ ΤῈ φαϊάθηι ἰρϑὰ νῃηδη!οβίαιη 

δϑέ, πἰμηϊγιιη τὸ τί ἣν εἶναι, 564 ΘΥΔΗ δύ 66. 4αἱ ροίοϑβί ΠΟΤῚ, 

οἴβι ραν ΠΙσΟη 8 6. ΒΟΡΙΡΙΟΙΙ ΘΟΠΟΘΒ56115, αὖ ΡΓΟΠΟΙΊΘῊ 
αὐτοῦ τοίοναίαν δα 14, απο οἵ Ιοῆρα δηΐθ σου] ΟΓ ἔα! 

510, δὲ. 4ατηι 4118 Ρ] Τὰ 5]η0 ἸηΓογρ βία, ὁ 3) --- 12, ἤθη ροϑδ8: 

μ0 ἢ ΟΡ] νΊ ΘΟ] ἐἰδέμμι οβϑοῦ απο οἰ δηβίοηὶ μη 616 Γ1 τ1}]1 νἱ- 

8115. 51: ΟΠ 5. ρΡ. 129 ἰγδῃβϑροῃθη 5 νϑυ 8: ἐπεὶ δ᾽ ἐν ἀρχῇ --- 
ϑεωρητέον περὶ αὐτοῦ "8 ροϑβί }12: διὰ τούτων αὐτῶν. Οὐδ6 
αυϊάθιη οοΟηϊθοίαγδ, αι 60 6 ΠΡ 115 Ἰηδηῖι ΒΟ ρΡ 15 Π60 6Χ 

ΑἸοχϑηάνο δ᾽! ᾳαδιη Ροβϑὶῦ τορϑίογο ψϑυϊία 8 Βρθοίθπη, ἰδ 6 ἢ 
Ὑἶνὶ ἀΟ οὐ 551 ηϊ, ΠΘομαγαϊ ΘΡΘηΡ 6], ἀββθηβι (Μά ηοἢ. (α 6]. Αη2. 

1843. Νυ. 243.) πο τηθαϊοογθμι πδοία οϑί σοι 8 Ὶ 0 Π 61. 

1029) 12 χαὶ --. 22 ἕν. Ῥγππθηι λογιχῶς 86 αἰδραυίαία- 
τα ἀἸοῖς 46 τῷ τί ἣν εἶναι, χαία ογάϊταγ ἃ ἀοηϊοπάο λόγῳ 
τοῦ τὴηξ (οἵ. 46 νος. λογιχός δὰ 7΄ 8. 1005) 22), οὐ ἴΐὰ ἀε- 
πὴ] αἰβεϊ ρον ραγαΐ, ναὶ “υδγη ΓΘΙῸΠῚ 5[0 τὸ τὴξ 4πᾶ- 

ΤΠ ΠΏ, σ 6] ποθ ο δά {Ππ4 ἐορμβοθηάιη μουν ηϊδίαγ. 

ΕἸ βἰβηϊποατα ααϊάρθιη τὸ τὴς ἀἰοὶΓ πο δοοίἀρηα η60 αἴἕο- 
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οὐοη 68. ν δ] ἃ11ἃ [4 βϑημβ, 564 ᾿ρ58Π) Γθπ 486 οἵ 488}15 δϑί, 
ὅτι ἔστι τὸ τί ἦν εἶναι ἕκαστον ὃ λέγεται χαϑ' αὑτό. [Τὰ 
ααϊάδμι ἴῃ 0 γ15. ΟΠ θι1ι8. οὐ βου ΡΟ 5. 4105 ΒΕΚΚοτι5. οοπία- 

1 οὐ δα π5. ὀχ οίαγ, δὰ χάσῃ ἕχαστον Ὧ60 ΠΟΙ ηδέϊνΟ 
Π6Ο δοοιιδᾶίίνο οᾶϑιι ΠΟΙ αΠΡῚ ροβδὶδ οπὶ τὸ τί ἣν εἶναι, 
αοηϊδιη δ 6 ογπλαϊα πθίααθ δαΐ ἀδίϊνο, φορὰ δβύ ἰγοααθη- 
{ἰ5β πὰ (οἷ. Ττοηά. Να5. ἈΠοη. 1528, 4. ρ». 459 544.) δαυΐ, 
4αοα τἅσιη οβϑέ (οἵ. Ζ 7. 1032) 2), σιϑῃϊέίνο σοππιησίιτ, νοὶ 

Ροποηάιϊιῃι αϑί ἕχαστον μοϑβί λέγεται, απδπι Ἰδοίοηθιη ΑἸ6- 
ΧΔΠΘΤΗ 1ἢ ἰοχία 510 Βα Ϊ556 δρρᾶγοΐ ρῥ. 4533, 11]. 14. 19, 
γνῈ] ρῖὸ ἕχαστον 5ογ θη οϑὺ ἑχάστῳ. ἘΠ ᾶπο αυϊάθιηῃ 
οΟηϊΘοίαγδμ, ργοροϑβιίδιη ἴῃ ΟΡ 5. Ρ. 95, ργδοίδγθη δ σΘηδΒ] 

ῬΙΟρΡίοι θὰ ηπᾶθ ἀεοίη4δ δχροβίία ᾿ϑρίνηιβ 614 τὸ σοὶ εἶναι, 
620. 26: τοῦ τί ἣν εἶναι ἑχάστῳ, οἷ. 4 17. 1022α 9. --- [τη 
αι] βἰσηιποοῦ Πα χαϑ' αὑτό, δχοιηρ!ο ΜΠ πβέναῦ: οὐ γάρ 
ἐστί τὸ σοὶ εἶναι (πος δπΐμι ἰἄθμι βἰρηϊῇοαί ἂς τὸ τί ἣν 
εἶναι σοί, οἴ. ΑΠ. ροκί. Π 4. 91ὺ 4---9. 46 δ. Π|Ἴ 1. 412) 
11 --- 13. ΤΎδηαε!. 1. 1. Ρ. 467) τὸ μουσικῷ εἶναι. ΝΙΙΙ ΕΠ 

ἰὰᾳ 65. φαϊάθμ, αὖ ΟΟ ΡΟΠΘΠΊι8, πλιιδίοιιβ, 5664 ἰῃ 60 ΄αιοά 68 

γΠΠ51008. ΠΟ ΟΘΓΗΪΠ ἰρ8ἃ ἰτἃ 556 η{18, ψ ΘΓ ΡΟί 5. ΠΟΟ 

ἜΡῚ δοοία!. --τ 56 οὔϊδιη βϑιηοίϊβ δοοι ἀθηίτι5. ΠΟη Δα 58- 
ιἰ5 ἀδηἰίαιη ροίεβέ νι ἀθυὶ, αυϊά ἀϊοαῖαν τὸ τῆξ, ααῖα ἰρβέμι 
1Ππ4 καϑ' αὑτό ποη δδάθῃι υθίααα νἱ ἀϑιγρδίαν, οἴ, δά Ζ' 18. 
ΑἸΪα δηΐμι ταίϊοπα (ὑ8}Π|Π88 ἀἰοϊίαν χαϑ' αὗὑτο 6588 νοὶ ((δἹ- 
Π|88. σ8] μόπιο γοὶ διίππαὶ, ἃ] 1ὰ ταίΐϊοπθ ἀϊοϊίαν ἡ ἐπιφάνξια 

καϑ' αὑτὸ χεχρῶσϑαι. ΟοΥριιθ δηΐπι ἰμβοίξαν. 100 ΘΟΙΟΓΘ6, 
ααδύθηϊιβ Θχίγο ἃ 1118 ΡΆΓΒ, ΒΌΡΟΓ ΠΟ 65, 60. οΟἴοτα ἱππΠοιίατ; 

ΒΙΡΟΓ οἶ65. ΓΟ ᾿ἰρβᾶ ρῈῖ 86 ἰῃηἤεϊέαγ. 0] δαΐθιῃ δά ἀθῆ- 
πἰδηάμμ τὸ τηξ δα ηθθιηι8 τὸ χαϑ' αὑτό, 1{Π8τπ| οορ  ἐδπητ5 

πΠοίϊοΠ θη), απὰ καϑ' αὑτό 1ὰ 5ἰση!ηοαί, φαοα ἴῃ 'ρβα παίανα 
ΔΙ ̓ Ιοαϊ 5. ΤΟΙ ψ6] ϑθ που ἱηθϑί. Ῥγορίονθα ἀϊεῖς: οὐ γὰρ τὸ 
οὕτως χαϑ'᾽ αὑτὸ (ἰπΐ. λέγεται τί ἦν εἶναι) ὡς ἐπιφάνεια 
λευκόν (1. 6. ὡς ἡ ἐπιφάνεια λέγεται χαϑ' αὑτὴν λευχὴ εἴ- 
ναι), ὅτι οὐχ ἔστι τὸ ἐπιφανείᾳ εἶναι τὸ λευχῷ εἶναι, ἢ. 6. 
απο δίαιτα βαρ οΓΠ οἷο ΟΠ σΟΡΗἰαν ἴῃ 60, ηποά 650 Ἰηἴδοία 
οοἴογα ἃἰθο. Οποάβὶ αυϊ5 ἰὴ ἀδἤηϊοηάο τῷ τὴς ἐπιφανείᾳ 
οςο, φορὰ πιοάο ποίανίμημβ, νἱ απ} ᾿ΐα 5101 ν᾽ ἀθαίΐαν ον] αγο, 

αἱ ἐπιςρανδίῳ ἴῃ ἰρϑὰ ἀοΠηϊοπα δάάαΐ, νϑ] αὶ δἱ ἀϊοα: τὸ 
ἐπιφανείᾳ εἶναί ἐστι τὸ ἐπιφανείᾳ λευχῇ εἶναι, π6 ἰ8 4αϊ- 
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ἄοδηι νἱἀουὶ ροίοβέ τὸ τὴξ γοοίθ 4θβου!ρβίββα. διὰ τί; ὅτι πρόοσ- 
ἔστιν αὐτό. Νεῆκπθ δηΐμῃὶ Πἰοοΐ, 81 48) Το] ἀοἤηϊγο νο] 15, 
ἰρβϑᾶμι τοὶ ἀοἤηϊθη8πηὶ Δ ἢ] 6γα δα ἀο ΠΟ ἤ θη. 564 οἃ 
ἀοιθππι ἀοΠηϊείο τὸ τί ἦν εἶναι τϑοίθ δββϑαιθέιν, 4πᾶ6 ᾿ρβᾶϊῃ 

το ἀοηῃοίοί, 60 ἐδηηθη δϑι δά ἀοἤΠηϊ!οποπι δἀδβεϊβοαδί 1), 

ααρα αποιηθο Παΐ ἰηἴγα σἂρ. 12. δχροῃϊίαγ, ΟᾶΓα 81 415 
ἀἰχονίε: τὸ ἐπιφανείᾳ λευχῇ εἶναί ἐστι τὸ ἐπιφανείᾳ εἶναι 
λδέῳ, 15. ποθὴ αυϊά 510 τὸ τὴξ ἐπιφανείᾳ ἀοῇβηϊν!, ααἱρρα ψαοά 
ἴῃ ἶρβα ἀοπηϊίοπο δάβοϊνου, βδά τὸ λευχῷ εἶναι Ἰάοπι 6858 

αἰχὶέ ἂο τὸ λείῳ εἶναι, πον ΘηΪπ ΔΙ ΘΓ απ ΡΓῸ Δ]ἔθῸ ἴῃ 
ἀοΠηϊέομθ ροϑβαί. 

1029) 22 ἐπεὶ δ᾽ --- 10304 17 εἶναι. ῬΘΥ Πᾶηο ἀΐβρα- 
[αἰ] 58 ῬΡΤΘ ΠῚ Δ ΘΙ], ΠῚ ΘΟΙΏΡΟ5Ι [ΔΓ Οὔ ΓΟΓΠ), ἢ. 6. 

ΘΆΓΙΠΙ, ἴῃ 61}}185 Βα βίδη ἃ Ρ 6. παδηςίαξοιη ν 6] πα] αΐδπη 
γ6] φαδη Πού αἰθοίοηθ ἀοἤηϊία οβὲ (ἐπεὶ ἔστι χαὶ κατὰ 
τὰς ἄλλας κατηγορίας σύνϑετα χτλ.), 6586. Δ]Ι4ποά τὸ τί 
ἦν εἶναι 5ἐδίπιοηάτιπι 510, ϑϑημηιι8 αι βίο Π6 μη) ἰΐα ἃρὶ, αἵ 

ποίϊοπα τοῦ τὴξ 5ΡΤα ΡΓοΟροβιία αἰ τ πηδύαν: ἃ ἀα!ἀθῃη ἀρογ- 
{πὶ δϑί; "5864 απδα 510 5 ῃο ]Οσαπη σου θοτ βϑηΐξθηΐξίδ, 4] 

βϑῃξθηξδγιπὶ σΟΠίοχέμβ, 8660 9}}}} σα! θη. οὐ βου ρίουβ. π6- 

Θ᾽ ροπίϊα οὐ ΠΡγατιοσαπι οὐρα οθβοιγαίαπη νἱ ἀθέιν, αὐ 5] 

πηθάο ΡΓΟΡΑΌΙΕΥ σψουθα Θχρ !ουἶβ86 ν᾽ ἀρὰν 88015. τὴη6 οἵΐο- 
αἶββθ6 Ραίθπι. --- Οπδοῦιύ ᾿οτέαν ὁ 2 πὶ ΘΟΙΠΡΟβΓα ΘΧ 

βαββίδηξια οὐ δοοϊἀθηΐθ ΤΟ 51} τὸ τῆς ἤθοΠ6, να λευχῷ 
ἀνϑρώπῳ (ἰπί. ᾿ππὶ 516 δῃ ποη 51{) τί ἦν εἶναι λευχῷ ἀν- 

1) Ηδος Αὐἱβίοι ες νοῦθα : ἐν ᾧ ἄρα μὴ ἐνέσται λόγῳ αὐτό, λέγοντι 

αὐτό, οὗτος ὃ λόγος τοῦ τί ἦν εἶναι ἑχάστῳ ᾿νε θ᾽ μθαγσῖιβ 1. 1. Ρ. 469 

ἴα νοραι: ἤὶ (ο))οπΐθοη ΒοοΥὶ 6 ιὐὶγα Κἰτ οἷν 764ο5ς ἄα8 τὸ τί ἣν εἴ- 

γαν 86}. τη τροϊοοηι πίοι ἄα8 Πιαϊοϊάιοῖο ( αὐτό) [ἰοοὲ, οὐθίοϊο, ΟΥ̓ 

ἄα8 Πιάίυϊιοι!α ὑεογοὶ ΓΕ (αἰι85α. 5.) (λέγοντι αὐτό): ϑεά Ἰδδὲ πὸ τὸ- 

ΒΡεχθυίπη5 ἡ ἄθιη 5θη το δ Ἰασιιπν ΠΘχιπὰ, οὰἱ ρᾶσαην ἀρίθ ποίϊο 1|ὰ ἐα8 

Πιαϊυϊάιιοῖθ οἹνισπιάϊιτι, 1ᾳ4 ργοίδειο εχ ςοπϑίαηι! Αὐ]ϑδίοίθ!θ. τιδτι ἀἸσθη ἄπιστα 

εγαὶ τὸ τὶ (ε΄. «ἡ 7' 2. 0037 38}, ποη αὐτό, 1. 6. αὐτὸ τὸ δριζόμενον. 

Τάχα νουπιᾶουΐα ἤπης ροίϊτ5. ἴπ τποάππι 11 νοῦθὰ νἱἀοπειν Ἰηϊεγργοίαπηα 

ε586: Πογ)οιῖθο ΒΟΥ" αἴθο ἴδε Κλ εἷπ ἤοο5 Π)η5 Βεορτὶ ἀθ8 τὸ τί 

ἦν εἶναι, ἐπ τσοϊοοηι 68. 8οἴδει πίολὲ οηϊηαϊίοη ἰδέ, ιὐὰ]ιγοη ΟΥ̓ 68 ἀοοῖ, 

δεκεϊοϊπιοί. Οοπίιγπηαίτν πᾶθς ἱπιεγργθίαεϊο 90}}. Τορ. Υ 3. 180ὅ 38: ἔπειτ᾽ 

ἀνασκευάζοντα μὲν εἰ αὐτῷ προσχέχρηται οὗ τὸ ἴδιον ἀποδίδωσι, ἢ τῶν 

αὐτοῦ τινί" οὐ γὰρ ἔσται καλῶς κείμενον τὸ ἴδιον, τοῦ γὰρ μαϑεῖν χά- 
ριν ἀποδίδοται τὸ ἴδιον αὐτὸ μὲν οὖν αὑτῷ ὁμοίως ἀγνωστόν ἔστι κτλ. 

ΥΙ 4. 1424 834: ἀλλος δ᾽ εἰ αὐτῷ κέχρηταν τῷ δριζομένῳ. 

Αὐϊβίοι. τηείαρῃ. εἄ. Βοῃῖ Ὗ οἱ. Π|. 20 
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ϑρώπῳ. (δου. εἶναι δηία λευχῷ ἀνϑρώπῳ οἴηηθ5 αυΐάοπι 
ΠΡΥῚ οὐ βουρίϊ οὐ δα οχιηΐ, 564. 8460 σομβίδηβ ἢδθο 
ἴουμηι]α δύ ἀρ Αὐὶβεούθ! οι, οὐ ᾿ρϑαμῃ ψϑυϊιπ εἶναι δ4 ο0ῃ- 
ΠοΙθηδπη οἷπβ [ΟΡ ατ] 6. νἱμ ἰδ) ΠΟΟΘΒΒΑΤΙΟ ΤΟαΟΪ ἔπ, αὐ 

Δα α!δαπ) ἔμ]556. ἃ βου ρίογο ρϑυϑαδϑιη. μαθθδι.) τὰ 4{]- 
ἄδιη ἰῃ ααδοβίϊομθ Π6 4018. ΟΠ ΙΟΙδύ [ἢ ᾿Πᾶπ| ΠΟΙΙΟΠΘΗΙ δὲ ἴῃ 

ππῖ σνοσδθα! αη ΘΟΔΙ 586. Ορουίογο 14, οὐΐα8. 6556. ΟἸΠΠΪΠΟ 
γϑ]πηι5. τέ ἦν εἶναι, ροπὶς λευχὸν ἄνθρωπον ἀπὸ νοοσάραϊο, 

σΟμμ ΘΗ {10 60 4πϊάθι), ἀοποίανι, ἔστω δὴ ὄνομα αὐτῷ ἱμά- 
τιον, 4φαρθιηδάμηο ἁτπμλ σα] θ ΓΙ τιϑῖῖ Πδ 8118 Ούτιβιι5, ᾿ϑ τα 51}- 
βίδηϊα σα δΔοοϊἀοηΐθ, τἀπὸ σοολθι!] 0 τοῦ σιμοῦ Δρρο!αίαν. 

Τίδααο ἰἃμι φαδοιϊίαν: τέ ἐστι τὸ ἱματίῳ εἶναι; 564 φαοῃϊδιη 
αηΐθα 6886 ἀἰϊχὶξ τὸ τί ἣν εἶναι ἑχάστῳ ὃ λέγεται καϑ' 
αὑτό, ἴρ56. 5101 Βοο ΟὈΙοἰδ: αὖ ΠῸμ 6886 ΠΟΙΏΪΠ ΘΠ ΔΙ ια 
πίον θᾶ, 4ιᾶθ ΡῈΓ 86 ἀϊεοδηίαν, ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῶν καϑ' 
αὑτὸ λεγομένων οὐδὲ τοῦτο, Ἰάδοψιαθ ἢ6. 4πδοι} φαΐάειῃ ἢ!- 
Θ6ΓΘ, Πα 510 οἷμβ δἰψαοά τί ἦν εἶναι. Αἀ παπο ἀιιθ]έαείο- 

ΠῚ ΤΕΒΡΟΠαδί (πϑιρᾶίαν δηΐπὶ ρᾶτί. ἤ δα αἰξουθηάδμι οἱ δ- 
οἴ ΟΠ 6Π,), 481 ΒΟΓΙΡΊΟΙ 1086 5101 [δοι, οἵ, Τορ. ΓΝ 4. 12δα 23. 
ΥἹ 8. 140 4, 12,31. 6. 144« 11, Ὁ} 20, 34. 41.) ἀϊδεϊποί5. ἀπο- 
θὰ5 πιο 415, 4α]] 5. 8]}1 41 ΠΟ Ρ6Ι 886 ροβϑὶύ αἰεὶ, ἢ τὸ οὐ 
χαϑ'᾽ αὑτὸ λέγεται διχῶς, ἀαοταπι ππηΐγη. δά ποϑαίγαμῃ ἰά 
νἱἀθαίαγ ρου πογ, 46 410 ΠΟ δρταΓ. διρημηοαΐ δαΐθιη 
ἅἄμπο5. ἰβίοβ τηοάοβ 8 σνϑυθὶβ: τὸ μὲν γὰρ τῷ αὐτὸ ἄλλῳ 
προσχεῖσϑαι λέγεται ὃ ὁρίζεται, ᾿. 6. τὸ μὲν γὰρ λέγεται 
(ἰμΐ. οὐ καϑ' αὑτό) τῷ αὐτὸ ὃ ὁρίζεται ἄλλῳ προσκχεῖσϑααι, 
οἷον κτλ. 851 14, ααοά δβὲ ἀεπηϊθηάσμι, ᾿ρϑιύπη δἰέοσὶ τοὶ ἔδιη- 
πᾶ δοοίάθηβ ἰηῃδογοί, αθιηδαάμηο ἀπ} 8} 115 ΘΟΪΟΥ ἰηθδο- 
τοί Βοιηΐηὶ, 15 δΐθῃι, 4 ἀοἤηΐγα δοοίἀθητ 5 Ὠδέαγδμι, τὸ 

λευχῷ εἶναι, ϑυβοθροῦέ, ποη δοοίάθηβ 564 στη σΟμροΟϑβίξαπι 
οἵ φοπογδίδμι, τὸν λευχὸν ἄνϑρωπον, ἀοΠηϊοτιέ, πο πππι5. δϑί 

᾿ηοάϊτι5, 410 «υϊά πΟμ Ρ6Ὶ 8586 ἀϊοαίισ. τὸ δὲ (ἰηέ. λέγεται 
οὐ χαϑ' αὑτό) τῷ ἄλλο αὐτῷ (ἰπί. προσκεῖσϑαι 1}}), οἷον εἰ 

1) Αἰοχαπάθγ, ψιθπὶ ϑοῃνν. ἴπ ᾿πίθυρυ. νογπδοιϊα βδϑοαίτια δϑῖ, δαρρίθη- 

ἄστα ρυΐϊαὶ προσκεῖσθαι δεῖν, εἴ, ν. 436, 23: δεῖ προσϑεῖναι τὸ δεῖν προσ-- 

κεῖσϑαι, Ὁ οὐ πρόσκειται, ἵνα ἢ τὸ πᾶν τοιοῦτον᾽ τὸ δὲ λέγεται οὔ καϑ' 

αὑτὸ ἕν τῷ δεῖν ἄλλο προσχεῖσϑαι αὐτῷ, ὃ οὐ πρόσχειται᾽ οἷον εἰ τὸ 

ἱμάτιον σημαίνει τὸν λευχὸν ἄνθρωπον, ὃ δὲ δριζόμενος τὸ ἱμάτιον λέγει 

ὅτι ἱμάτιόν ἔστι χρῶμα διακριτικὸν ὄψεως" δέον γὰρ προσχεῖσϑαι τῷ 

δρισμῷ τοῦ ἱματίου καὶ ἄλλο τι, οἷον τὸ ζῷον πεζὸν δίπουν, οὐ πρόσκει-- 
- ΡῚ - ς [« Ι , - 

ται, ὥστε οὐ χαϑ' αὑτὸ ὡρίσατο τὸ ἱκάτιον. Αἴ ταῖς. δἀαϊτατηθηΐττα, δεῖν 
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σημαίνοι κτλ. ΑἸ οταμ ἰοίαν τοῦ μὴ καϑ' αὑτὸ λέγεσϑαι 
ΘΘΠα85 ΒΟΟ 6βέ, δὶ 14 χαρά δβὲ ἀθβηϊοηάθμπι ἃ] χυϊάἀρίδιη 
Βαθοῦ δὲ ἱπβδθγθηβ (τῷ ἄλλο αὐτῷ προσχεῖσϑαι), ἀαθηι- 

δαπηοάσμη ΒομπΟ ἃ] 8 ᾿ἱπ δου θηΐθιη 5101 Πα οῦ δἰ ϊγαμη οο]ο- 
ΓΘ, δίαιια 18. 4 8]}} Δ ΠΟΤ 6 6 ΓΘ ΒΌΒΟΘΡΟΥΙ δ, ΠΟῚ 
ΤΠ σΟΠποΓοίδηι, 564 δεαοϊθὴ5 π]0600, ΔΙ θαπ) ΘΟ οΥ μ ἀοἤηϊο- 

γἷε; αὖ ΒομΟ 8]|}}1ι8 δϑέ {16 ψφαϊάθιη. δἰ απ ααϊάρίδπι, 564 

ΠΟῚ ἰῃ 60 (ΘοΓηΪα ἰρϑὰ Ὠδίαγα 810] ΟΟ]ΟΓΙΒ, οὐ μέντοι τί 
ἦν λευχῷ εἶναι. δες ἄπο φοπογὰ τοῦ μὴ χαϑ'᾽ αὑτὸ λέ- 
γεσϑαι δηίθασδη οὐ ἀθβου 1 δοσυγαίϊ8. δὲ Θχθμρ] 5. {ΠΠπ- 
βίγαί, δὶ5. νϑυθ]β αἀἰβείηοαϊε δ80: χαὶ τούτου ἐστὶ τὸ μὲν ἐχ 
προσϑέσεως, τὸ δὲ οὔ. Νιιαΐτι ἐκ προσϑέσεως {Ππ4 ἀρ- 

ΡΘΠ]αΐύ, ααππ ἀοἤηϊοηάϊι οϑί δοοίάθηβ, δῇ ἴῃ) ἀθἤΠη ΠΟ 6 
Δα Πο αν, προστίϑεται, 1Ππ4 δοοίάοπβ βαρβίδπειδθ; οὐχ ἐχ 

προσϑέσεως αἰζοταμη ἀἸοὶς φοηαθ, αασπῃ Δ αποά ἀεΠηϊαΓ 
οϑῦ φαϊάθῃ ἐκ προσϑέσεως, 1. 6. Υ65 σοπογοία, 584. ἀοΠηϊίαν 

ἰδιηααδιη οὐκ ἐκ προσϑέσεως, ᾿ι. 6. ἐδιαᾶπι| 501 π| δοοί6Π8. 
ἴδῃ ἴδοι! δρρᾶγθί, ΠΘαΪῚ ΠΟΓΠ) Θ᾽ ΘΠΘΙΙΠ ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΟ 6558 
ΒΕ ΠΟΘ ππ|, 51 418 τὸ τῆξε τοδὶ ΡῈ Ὶὺ δοοίάθηβ φιοάάδιῃ ἀ46- 
(οΥππδίδθ βαρ τ ἀοἤηῖτα; τηδηθύ ᾿ρὶ αν δἰΐαπη ΠπΠῸ Θᾶ- 
ἄδμη, 4πδπι δὲ δηΐθ ροϑβυὶϊ οὖ ἤπης δα δᾶϊμῃ στουθγξαν, 486- 
βέϊο «28: ἀλλὰ τῷ ἱματίῳ εἶναι ἀρ᾽ ἔστι τί ἣν εἶναί τι ὅλως: 

ϑε4 «ᾳαυϊά Ομμπΐηο αἀἰβεϊποί5. ἢἰ5 ἀποθιιβ σθμ θυ 5 τοῦ μὴ 
χαϑ' αὑτὸ λέγεσϑαι δὰ φῶτ τοη], 46 4 φαμπμπηπιαχίμιθ ἃϑὶ- 
ἴα, Ῥγοΐθοιε Αὐἰβίοίο! εβῦ ΝΙΒῚ [ἅΠῸῚ ἀΐσθπαϊ φαδάδπι 81}}}1- 
σιυέαίο ἀεεὀρέιιϑ ΑὈ ἀαχὶ ροίϊ5. ἃ βΒο νθηάδ ααδθϑέϊοηθ, 481] 
864] δα αυϊάφαδμηι δίξα 1, ΟἸδΔΟΥΪ δ ΘΠΪΠ] ΠΩ ΌΔΙΠΠ ΤΟΓῈΠῚ 510 
τὸ τὴς ἡαδγιμῃ) ΠΟη, οὐ δὲ βοϊνεπάδμηι θᾶμι φαδοβίοῃθπι ἄπ0 
αἴξονῦ ἀθἤη θη αἹ] να, ΔΙ θυ απππὶ ἴῃ ἀδἤηίοπάο δοοϊάδηΐο 

Βα δέγαξαμη ἴαβο Δα] )οίαν δα ἀΘἤΠη ΠΟ Π θη, Δ] θυ Δ π1ΠῚ 
ἴῖη ἀεἤηίοηάα τ σοπογοία βαβθίθοίαμη ἴαϊ5ο οπλ αν. Οὐϊά 

Βοο δά ἀδθβουθοπμοβ 605 ἢπθβ, ἰηΐγα 4πὸ85 ΟΠ ΠΪπΠ0 ΘΟΠΙ- 
ποδία τὸ τί ἦν εἶναι ϑ8Π|6οὲ Π1ὰ νἱθα ἀοπηϊοπάϊ, 4πο- 

Πΐδτη Τ6 5 ἀοἤηϊοηάα ποη ἀθΠηϊίαν ᾿ρ8ἃ 408}185 οϑί, βρη! Πο- 
νἱῦ [ουιηαΐα τοῦ μὴ χαϑ'᾽ αὑτὸ λέγεσϑαι, δίχιαοθ οχ ἀεΠΠΠ ΠΟ Π6 
τοῦ τί ἣν εἶναι ἀρρατεί, ΠΟη 6886 τὸ τῆβ ηἰβὶ τῶν καϑ' αὑτὸ 

προσκεῖσθαι, πες Ῥοίεδὲ 6 βιρουϊουιθτιβ νογθὶ8 τϑοΐθ τϑροῖϊ, πος 51 ροϑϑεῖ 

ἀρίατα εἰἴποογεὶ βεπίθηξατη, οἰψαϊάθπη τὰ ἀϊοογθίπ: ϑαθδίαπα προσχεῖσϑαιν 

δορά ε πε, ψαθτη Ροϊϊιι5. δοοίάεης ἀϊοεπάστη ε1 προσκεῖσθαι 5 στα π δ6. 

20" 
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λεγομένων. [ἃ νἱἀδηΐαν βᾶπ6 ἢᾶθΟ ΔΡΕΙ551116 ἰηΐοι 56. Θ0886- 
ΓΟΙΘ, 16 ψϑὰ ρίδηθ ἀϊβδιπποία βαηΐ; οὐθηΐη ἡππμ τὸ τῆξ 
6586 4ἰοἰς τῶν χαϑ' αὑτὸ λεγομένων, οοθἸαΓ6. ΘαΠ} [ἈΠ] ἢ 
τὸ τὴξ 6556 τῶν χαϑ' αὑτὸ ὄντων, ἰὰ δε δαίοδιι τῶν οὐ- 

σιῶν, οὐ δχ υῃίΐϊνουβὰ ποίδίοηο τοῦ τῆϑξδ απο ὈΡΙ46. ἐγὰ- 

αἴ δὲ 6 φγοχίιηα αἰβραίαίίοηθ δρρᾶγοί. 
Ἀν ουβιβ. θη δα ΘΠ 6) 4.18] βαρτὰ ΡΓοροϑαογαί 1029) 

20 παδοβίίομοηι: ἀλλὰ τῷ ἱματίῳ εἶναι ἄρα ἔστι τί ἣν εἶναί 

τι ὅλως; ΠΟ 6886 Γοβροηαοί, Ἢ οὔ. ἀβίοιωις 5.) 68} ἴθχ- 

ἐὰ5 ΘΠ ἀἄδη 4] Τί 61, 4181} ΡΤΟΡΟΒαΪ οὐ ΘΟΙΏΡΤΟΡ ἃ 6 8ίι- 
ἄπὶ ἴῃ ΟΠ) 5. Ρ. 118 5344., ποὴ αιοα δ} ἃ} Ομ]ηΐ ρᾶγίε οϑὺ- 

ἰδ 6856 ΟΡΙΠΟΓ, 8564. ααἷᾶὰ Π66 1ῃ ναϊραίο ἰθχίᾳ δοαα 656 ὶ 

ΡΟ556. 1πέθ Π|9Ὸ Π6Ο τ ΘΠ] οη ν᾽46 0. ἃ}} 8115 ἐδῃξαίαμι 6556. 
Ῥτιδθίουθα διίθπι 5 σητηι ἰΠ ΓΤ  Δ[Ο18 Ροβὲ νυ. ὅλως νἱάε- 
πα ΡΟΠΘηά τ) 6556, αὖ ἃ ρατί. 7 ΟΥ̓ ἀἰδίμν τϑϑροηβίο, 6χ θᾶ 

Ααϊβίούθ!!5 οοπβαθίπάϊηο, 46 αιὰ οἵ. ΝΥ αἰ Οτρ. θ6α 2. Τγοηα. 
46 Ὧη. ρ. 208.) (Οὐυἰμπ5 δηΐμη τοὶ 6856 ψϑ]ϊπιιβ τέ ἡ)», εἶναι, 

Θδπ ΟΡΟΙΐοΓ 6886 τόδε τι α8, 4 εἰ πρῶτον «10, ἢ. 6. ὁροτ- 
ἴθι 6886 ΤῸΠῚ] ἀοἤηϊΐδη, πΠ81}}, οἵ πηδμ 4αἸ 46 ΠῚ ῬΤΙΠΠΔΓΙΟ 
Β6η81.. οὖ βιδρία πδίμγα, Π6 6 ψΟΤῸ ργορίογθα πη81}, 4ποα νοὶ 

η αἰξδοίο ν 6] δοοίάθηβ οἱ ἱπβδοιοαὰὶ (χατὰ πάϑος, ὡς συμβε- 

βηχός 414) νεΕ] αἰϊπα ααϊὰ ργαθάϊοδί! ἰοὺ οἱ ἐγ δίαν (τῷ 

ἄλλο κατ᾽ ἄλλου λέγεσϑαι «4, 10) ν6}] οἴαπὶ αἰΐψαο οοπίπη- 
οὰ 5: (κατὰ μετοχήν 4«13). Ηδθοο νϑῖὸὺ οἰμηΐᾶ, 486 γψ6}] 
Θχοϊα ἀαπέαν γ 6] στοαί τιν, 51 οαΐπβ τοὶ τὸ τί ἣν εἶναι νϑ- 
ΠἸπηῖι5. 6556, ἀηΐσ6 5ηὰὶ οδάπηΐ ἴῃ τὰ γένους εἴδη «122, Ἀ, 6. 

ἴῃ 685 Τ65, 4086 ἃ Πδίιτα ἃ ΘΘΠΘΓΟ 84 Βρθοῖεβ ἀθβοθηαθηΐθ 
51η6. {1} νο] δοοι θη 5 ν 6] Του 1] ἃ ἀιηἸβέίομο ἐδ ηϊίδ6 βαηΐ. 
Ηδθ βϑιηύ τ νοι οὐσίαι, Βᾶτι. ἡδίαταπι (ὅπερ τόδε τι 
α8, Ὁ, οἷ. δά 1 2. 1003 33) τὸ τί ἣν εἶναι ἀοἤηϊ, οὐ ἀπΐοα 
τοῦ τὴξ ἀοβοιῖρίϊο οὐ ὀχρ!!οδέῖο, ποις Ομ 5} 56 ὲ τοὶ οἰγοιηι- 
ΒΟΙΙΡΕΟ, βιἃ ἃς ΡΙΌΡΓΪδ νἱ ὁρισμός νορσδίμτ. 

Ὃρισμός εἰ τὸ τί ἦν εἶναι ᾿ἴΐα ἰῃίοῦ 586. οομβδογθηΐ, αἱ 
ΒΔ ΘΡ ββίπη6. ΔΙ θυ. ΡῈ. δἰίθγαπι Αὐἰβίοίθ 65. δχυρ!!οθί, δ᾽ οα 

δηΐμ ΒΟς Ἰοοο, αὶ δοίίιν 46 ΘΟ οβοθηο τῷ τῆξ, 06 α6- 

Πηΐϊς Δαἀμιθία τοῦ ὁρισμοῦ ποίίϊοπο: τὸ τί ἦν εἶναί ἐστιν 

ὅσων ὁ λόγος ἐστὶν ὁρισμός, ἰἴὰ 4101 δά ἀΘβου θη ὁρι- 
σμόν δάϑοϊδοιϊί τὸ τέ ἣν εἶναι, οἴ. Τορ. 1 ὅ. 101) 39: ἔστε 
δ᾽ ὅρος μὲν λόγος ὁ τὸ τί ἣν εἶναι σημαίνων. 4. 101) 21. 
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8, 108) 10. 11. 139α 38. 4. 141) 23. ΝΠ 8. 158α 15. ὅ. 
154« 81. Αη. ροϑί. Π| 8. 90) 16: ὁ ὁρισμὸς οὐσίας τις γνω- 

οισμός. Τιαξίαι5 ρδέθγο λόγον 4πδι ὁρισμόν εὐ οχ Βοος, 46 το 
ΔΘ μη15, ΝΟ Ρ ἢ γϑίοοση 060 οὐ δχ ΟΠ θτι8. 4058 δ᾽ η 46 
Δα αἴμνιι8. ἴδο!α. ραΐοί. Οὐᾶπι 0} το πᾶς ὁρισμὸς λόγος 
ἐστί, Τορ. 1 ὅ. 1θ2α δ, αὐ ποῃ πᾶς λόγος ὁρισμός. Ορρο- 
ΠΠ αΡ Θηΐπὶ ἰπέον 86 λόγος οἱ ὄνομα, ἴΐα ααΐϊάοιῃ αὖ ὄνομα 
ΓΠῸ 5|95η0 ΠΟΙΪΟΠΘΠΙ δἰ αιιαι) γ6] ΠΟίΙΟΠ685. ρ΄ αγ658. ΘΟΡ]6- 
οἰαίαν, λόγος δπίθιη ἰᾷ «ποα σορἐαία ΡῸῚ δι θἰΐαπι 4 6η- 

ἄδπι σου ογαιϊη οἰΓο 5 θὲ δὲ θχρ!οοί, οἷ. δά 7᾽΄ 4. 1006) 2. 
[ἀπὸ οαϊαβν18β ΠΟΒΉΪΠΪ8, 410. Βα θ᾽ Θοίαμη. οι ργδοα!οαΐο 8}1- 
40 γ6}] δοοϊάθηξε σοῃϊπηοίμιη 5 ρηϊ Ποδύιν, ὅτε ὑπάρχϑι τόδε 
τῷδε αἸῦ, τοάάϊ ροίοξκέ λόγος (414 λόγος ἔσται --- 1θ ὑπάρ- 
χει, 1. 6. ἑχάστου χαὶ τῶν ἄλλων, ὅσα μή ἐστι γένους εἴδη), 

ἐὰν ἢ ὄνοιια, λόγος ἔσται ὁ δηλῶν τί σημαίνει, οἷον λέγω 
ὅτι τόδε τῷδε ὑπάρχει, οἴ. ΑἸοχ. ». 439, 4), οἵ νἱ]ἱοϊββίπι 51 
415. εβὲ λόγος, ποιηθη ροίδθβέ ροὴὶ 58ῖν υϑιξαίαμη βδῖνθ Π0- 

γὰπ οὐ ΘΟΙΠ ΘΠ ππ, 4044 Διη δα) ΟἰΓΟαΠΙΒΟΥΡΊ]Ο 15. 1ἢ 

απ ἐαέο πὶ σΟΙρΓΟ θη αί, ἔσται γὰρ ὄνομα ὁτῳοῦν λόγῳ ταὐ- 
τόν αϑ; 5604 ὁρισμοῦ νἱιὴ δοὸ ἀϊσηϊξαίομι λόγος ἔπη ἀθιησῃ 
ἀϑβϑααίξιν, {ασατι Βα βέα πεῖ 6 παΐπγδμ βῖνο τὸ τί ἦν εἶναι οχ- 

Ῥίϊοαί. οἵ. Δ. ροϑί. ἢ 7. 92) 26: εἰ ἄρα ὁ ὁριζόμενος δεί- 
κνυσιν ἢ τί ἐστιν ἢ τί σημαίνει τοὔνομα, εἰ μή ἐστι μηδα- 

μῶς τοῦ τί ἐστιν, εἴη ἄν ὁ ὁρισμὸς λόγος ὀνόματι τὸ αὐτὸ 
σημαίνων. ἀλλ᾽ ἄτοπον. πρῶτον μὲν γὰρ χαὶ μὴ οὐσιῶν ἂν 
εἴη καὶ τῶν μὴ ὄντων" σημαίνειν γὰρ ἔστι χαὶ τὰ μὴ ὄντα. 
ἔτι πάντες οἱ λόγοι ὁρισμοὶ ἂν εἶεν" εἴη γὰρ ἂν ὄνομα ϑέ- 
σϑαι ὁποιῳοῦν λόγῳ, ὥστε ὅρους ἂν διαλεγοίμεϑα πάντες 
καὶ ἡ Ἰλιὰς ὁρισμὸς ἂν εἴη. 9. 93ὺ 8ὅ. εἴ. ὙΥ̓ αἰ Οτρ. 944 
11 οἱ ᾳιὰβ 116 δά θυ Δ] Τοντιπὶ ἀἰβρυξαί!ο ἢ 65. --- 49 ἡ Ἰλιάς, 
τιϑιἐαύαη. ΑὙΙβέο ἢ Θχθιηρ᾽ αμ ΘΑΓΙ ΓΘΓΙΠΊ, 4186. δι σὺυν- 
δέσμῳ ἕν, εἴ. ρτδρίεσ. η. 1]. 11. 1030) 9. Η 6. 1θ4δα 13. 
Ῥοοί. 20. 1457. 29. --- α10 ἁπλοῦ ἀχριβέστερος, εἴ. δὰ .}) Ἐ. 
1025) 7. ᾿ 

10380α 17 ἢ καὶ --- 613 οὐσίας. Ατὶβέοίε! 65. φασι ἴῃ 
118, 486 πιο αἰδβραίαία 5ιιηΐ, τὸ τὴῆὲε ὕπο π ἐ θθπάαπι αἰ- 

Θογοῖ ἢἶβὶ βθβίδ 18, πη οἰπ8 Ποίϊοηἶβ Δι ἰδαμη 'ρ856. 510] 

νἱἀοίαγ ἡΐηἶβ Δηρτιδίϊβ ΠΗΐΪθιι5. ΟἰΓΟΙ βου ρβίββο; πᾶγο δά α! 

ΡΥ ααϊάθιη. ἃς ρο ϊββίμηαμι. {Ππ4 ἐγ αἱ βα θβέδῃί 18, βοά 
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αοάδιπιηοο ΓΘ] ατι15. οὐϊαπη σα ΘΡΌΥ5, Ηδαο ἸΆΧΙΟΥ τοῦ τῆξ 
ΒΘ ΠΠΟΔΙΟ ΘΟΠΙ ΠΟ οϑύ ΔΓ ΒΒ Π]6. ΟΠ] ὙΑΙΪῸ τοῦ εἶναι ἀϑιι, 

4αδ ] θη βύδίαϊΕ ΡΒ] Οβοριιβ. Ἐ 556. δηΐ ἰἰσοῦ ῬΥΙπδτῖὰ νὶ 80 
Ροίαβίαίθ βυιθβίδηψα αἀϊοδίαν, [δ 6 οἷτι8 ΠΟύΟΠΪ5. νἱβ 1ἃ δύ- 

(δπιιαύαν, πὖ ΓΟ Ια15. οὐϊδι αν σαίοΘ 15. (86 ΟἸΠΠ 65 
ἀασιη ἀϊοπηίαν 6556, 14 ᾿ρϑπη αὖ βἰηῦ π6Ὸ δ 61 Υἱ 80 Π0- 
ἐἰοπθ ἐν θαϊαι ομμηΐθιι5 (συνωνύμως, ν6}] αποά πος ἰοοο αἸ- 

εἷέ ὡσαύτως α8ῦ, καϑ' ἕν 08), δ ἔδιηθῃ Ρ61 τ Γδϊη ΠΟΙΠΪ- 
Πἰ5 ἰἀεπε δέοι ἀἰνοιβᾶ ΡῬΎΟΥβ5. οὐ ἀϊδίπποία ποίϊοπο (ὁμω- 

γύμως αϑ4, 08), 564 ρτορίετοα απο δὰ ἀπππὶ 80 ροίϊββί- 
τη] Θ6Πι5 τοῦ εἶναι, ἃ4 Βαρδβίδηξίαμι ἀἰςο, τ]ὰ Τἴθγπη- 
ἴα ομμηΐὰ (πρὸς ἕν 083), οἵ. δά Γ᾽ 2. 1003. 33, Ουἱά αποά 
οὐΐδιη {Ππ4 6556 πο τοίογί, 410 Π0Ὶ) δχϑιβίθηψιδηι βίο Ποᾶ- 
τη118, 564 ργδθάϊοα!! αὐτὰ δα θ] οί Ομ πΠοίΟηθιη α 20: ὥσπερ 
ἐπὶ τοῦ μὴ ὄντος λογιχῶς φασί τινες εἶναι τὸ μὴ ὄν, οὐχ 
ἁπλῶς ἀλλὰ μὴ ὄν, υἱπίταμη λογικῶς (οἷ. δά 1. 8. 1005) 22) 
ΠΟΙ - ΘὨΠῚ ἐπ θαππΐ αὖ 510, απἷἰὰ 6556. Ππ4 αϊσπηΐ ἴῃ Ἔχρο- 

ΠοηὯο λόγῳ τοῦ μὴ ὄντος, ποαῖι6 νθῖῸ δά 515} ΠΟ Π 81} 
οἷιι5. δχϑβίθηξίαμι, οἵ. 46 ἰηΐεγρυ. 11. 21α 32: τὸ δὲ μὴ ὃν, 

ὅτι δοξαστόν, οὐχ ἀληϑὲς εἰπεῖν ὧν τι δόξα γὰρ αὐτοῦ 
ἐστὶν οὐχ ὅτι ἔστιν ἀλλ᾽ ὅτι οὐχ ἔστιν. Γ' 2. 1003) 10. 11. 
1069. 28. ῬΠγ5.1 3. 1874 ὅ, Ἐ)556 ᾿ΙΘἸ τα ἢ5. 510 5618 
ΓΕΡιι5. {Γ]απηῦ ΠΟ 5πηρ]]οἰΐοτ, 564 προστιϑέντες α 35, ὨϊτηΪ- 
ταιη τὸ χατηγορούμενον, ν6] ἰάδπι Ρ6. ρδυ  οα!διη ΠΡ ΔΕ  γ 8 πὶ 
ἀφαιροῦντες. Οἰιοά 51 6556. 10} {Π{Ρ] 8: ἀδαγρδέμν, Θ0η56- 

ἀαθη5 ἰη4θ δϑί, πὖ δἰϊδπι θὰ ἡπδθϑέϊο, πὰ αὐ] 510 δἰ 

165 4υδου 5, τὸ τί ἐστι, Ρ]αΓ 65 Βα γθαύ 59 ΠΠ οδίΙ ΟΠ 68. Ῥυϊ- 

ΤΠ] ΘΠ οὐ 488] δαθιὴ ἰΟστ πὶ [αν οὕ, 0] ἰρϑη 6556 Ρο- 
{Ἰ551Π|8 Ψὶ ῬΓΟΠΙΠοΙ δία, ἴῃ 5] σΠ] Ποᾶ Π ἃ 5 5ίδη 18, ἀη46 ἴτα- 

416 η85 δβύ Αὐϊβίοίε!! τὸ τέ ἐστι ἀϑιγρᾶγο δά ἀδθηοίδηάδμ ρτῖ- 
ΠῚΔ ΠῚ Θηζπ| ΟδΘΟΌΤΙΔΠη, οἵ. δὰ δ᾽ 2, 102θα 806. 564 απ 
Θἔϊδιη ἴῃ ΤΟ] 415 ΡΥδθίου. βα βίη 18} ΘΠ 15 αυΔΘΙῚ ΡΟϑδι6, 
4] Τ65 5816 δὲ ἡπᾶθ 810 εἰ πδίισα, τὸ τί ἐστι 56η811 τηΐ- 

ΠῸΒ ῬΤΌΡΙΙΟ 4οἰη4α δὰ ᾶθο οἰϊΐδῃη) ροίΐθβί ὑγδηβίουσι, ΠΟῚ 

ΠΩ ΡΠ] οἰΐου, 564 δάϊθοΐα ἴῃ ᾿ρ8ἃ φιδθβί μα δὰ οδίοροΥα, Οἶτι5 

4αδοΥΙπμ5. ηδίμνδμ, τέ ἐστι ποιόν, τί ἐστι ποσόν α28. εἴ. 

Τορ. 1 9. 108 27: δῆλον δ᾽ ἐξ αὐτῶν ὅτι ὁ τὸ τί ἐστι ση- 
μαίνων ὁτὲ μὲν οὐσίαν σημαίνει ὁτὲ δὲ ποιόν, ὁτὲ δὲ τῶν 
ἄλλων τινὰ κατηγοριῶν. ὅταν μὲν γὰρ ἐχκειμένου ἀνϑρώ- 
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που φῇ τὸ ἐχχείμενον ἄνϑρωπον εἶναι ἢ ζῷον, τέ ἐστι λέ- 
γει χαὶ οὐσίαν σημαίνει" ὅταν δὲ χρώματος λευχοῦ ἐχκειμέ- 
γου φῇ τὸ ἐκκείμενον λδυχὸν εἶναι ἢ χρῶμα, τί ἐστι λέγει 
χαὶ ποιὸν σημαίνει. --- ὁμοίως δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων" ἕκα- 
στον γὰρ τῶν τοιούτων, ἐών τε αὐτὸ περὶ αὑτοῦ λέγηται 
ἐάν τὲ τὸ γένος περὶ τούτου, τί ἐστι σημαίνει. ὅταν δὲ περὶ 
ἑτέρου, οὐ τί ἐστι σημαίνει, ἀλλὰ ποσὸν ἢ ποιὸν ἤ τινα τῶν 
ἄλλων κατηγοριῶν. --- Ἑβαάδῃ) ἀἰδεϊποίίο ρυϊμηδτίαα οὖ βθοπη- 

ἀαυίαθ 5 ΠΕ ΙΟἶ8 ἀθηΐαιθ δἰΐδηη δά τὸ τὴς ρϑυηθὈϊί, αἵ 
᾿οο ψαθπι ΡΓΟΡΥΤΙΘ ΠΟῊ {γα δέπι Πἰ51 Βα βία 115, ἀθίηάθ 4ὰ0- 
ἀδιπιηοάο εὐ δἀάϊία φαδάδιῃ ἀδἰογι πδέίοπο, τέ ἦν εἶναι ποιῷ 

ἢ ποσῷ «81, εὔἴαπι δὰ το ϊαιαβ οδέθρΌΓἃ5. Θχέθηἀδέαγ. 
Εοτιμαἶδο τὸ τί ἦν εἶναι οἱ τὸ τί ἐστι ᾳυϊά 5ἰσπἰβοθηΐ 

οἵ φυϊα 1ηΐοι 56 αἰ ογαηΐ, ἀθοΐα οὐ ᾿ἱπρθηΐοβα δχρ ἰοαϊέ ΤΥΘηά. 
Μα5. ἈΠ θη. 1528, 4. ρ. 457 --- 483. ἀ6 δη. ρ. 192 5ᾳᾳ. Εἰ 
ὧδ αἰέεσα χαΐϊάθμῃ ἴογπιαϊα, τῷ τῆξδ, ἰΐα 1Π1ὉῸ αἀἰδραίαν!ϊξ, αὐ 

ΓΘΠῚ ῬΙΌΓΒΙΙ5 ΔΌΒΟΙ ν᾽556 νἹἀθαίαγ; 46 αἰΐεγα δυΐθῃ, τῷ τί ἐστι, 
ασπῃ 8111 4106 ᾿πἀ]οαγοηΐ (οἷ. φαδ6 αἰχὶ ΟΡ5. Ρ. 14. Ν. Φεη. 
[1{2. 1845. Νο. 216. Κύδπη, 46 πού οπ!β ἀθἤΠη!οπα Ρ. 7), 46- 

ΠΟ δοσαγδέϊι8 δχροϑβι Κα δέ. Ρ. 84 --- 53, πὰ ἴῃ αἰβραίαί! 06 
ἀασπῃ ἰδηέϊι) ΠΟ ΟἸΠΠἰὰ ΡΓΟΡδΠ8 ρΡαΐθμ), Ρϑ1Ο15 ΓΘΠῚ 5ΙΘῊΪ- 
ἤποαββθ βυΐποιοί, ῬΘῚ [οτιηυΐδμι τί ἐστὶ ααΟὨΪδπη ΩΔΟΓΙΌΓ 
414 Γ68 810, ποῦ βαπὲ ἀΐνουβαθ 51] ΘΔ ΟΠ68 ΨΘΓΌΪ 6556, 
ἰού ἀθμ οὐ ἰρβδπ) ἢδηο ογμλ 1] 81} ΡΌΟΞ86 ὈΒΌΓΡΑΤΙ, δ ῥυ]μηᾶἃ- 
τὰ 4υαϊάθι τὶ δᾶ 84] ΡΥΪη8:} Θηξ πὶ σδίΘΘΌΓΙΔΠ), 84 50}- 
βίαηίϊαπη, ΓΘ ἴθυυὶ, δηΐθα θϑὲ ἀθιηοηβίγαίαιη. ἴδῃ σ6ΓῸ γθΒρΟ- 

ἀδιὶ δά φαδθβέοηθι τί ἐστι {ἸΡ]1Θ6 πὶ ααϊάθιι ἴῃ ᾿ποάππὶ ρού- 
δβί, αὖ νϑὶ τηδέογϊδιη ψγϑὶ ουπηδπὶ νοὶ σοηϊπποΐδηη σα πηδέθ- 

γἷα ἰογηηδι ἱπἀΙοοπλβ, οἷ, ΕΠ 2. 1048κα 14 ---21, ε5ὲ οδπηΐπὶ οὖ- 

σία ἢ τε ὕλη χαὶ τὸ εἶδος χαὶ τὸ ἐκ τούτων Ζ 10. 1085κ« 2. 

564 ἴῃ ἀεπηΐίθμάο αυἱά 510 τοβ5, φαδπιααδι ν 6] ροίεβύ να] ἀ6- 
θεύ δι θ 6 γὶ πηδΐθγϊα, οἵ. 2 1. 1025) 80, ψφαοῃίδμι ῬΥΙΠΟΙΡ 6.1 
[ἀη6η ἰοοῖπὶ Βαρδὲ ἔουιηᾶ ἃς βρθοίθβ, πὰ 1{| δὲ ἀδῇηϊία, 
δ Βᾶπο ΡΟ ϊββίτηιιπι βρη ΠἸοα πάδιη νογοὶξ [οτηηὰ τὸ τέ ἐστιν 
86 ῬΙορίογθα 586 ρ 581η16 σοηϊ σία Ιοοιίαν σα νοοο. εἶδος, 

ὁρισμός, ὁρίζεσθαι, λόγος (οἴ. δά 1. 1028« 84), οὐσία (1. 6. 

ἡ χατὰ τὸν λόγον οὐσία, δὰ «4: 6. 987) 21), εἴ. 4 ὅ. 957. 20. 

6. θ988α 10. 8. 988) 29. Β 2. 9900 17, 20. 7᾽ 2. 1003) 94. 

4 1. 1025 10, 14, 15,80. Καὶ 7. 1064« 19 --- 22. Μ] 4. 1075 
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29 --- 29. Αῃ, ροϑί. ΠΠ| 8. 90) 30. 9141. 10. 93) 29, 39. Τορ. 
ὙΠ1. 1396 30. 8. 14θα 34. 4]. Ηδο νἱ Ὁ] ἀϑατραίαν [Οσηλ μα] ἃ 
τί ἐστι 4αθμ τηδηϊοβίο αἴπηβ δἰ δου τῷ τί ἦν εἶναι, ἴῃ 
4ἃ Θχρ ]οαμ ἦα ρτορο ἰοίιβ 16 ν Ζ νεγβαίιν, ααἰἃ ἃ θὰ 
αἰ οναΐ ααδουίαν. ἘΠ᾿ φυαιη. αὐϊάρθιη αὐ τοί τοβροηάθα- 
μη115 δ αδοβέοηθι τί ἐστί, 561) 0618. Οὐπηθιι5. 1Π15, φα δ οθη- 

46 βιιηΐς συμβεβηκός νο! πάϑος νε] τὲ χατώ τινος, ἰά εβί 

Ἰπαἰοδη πη, ἴῃ 40Ὸ Ροίββιμα ἃς βαμηηδ Τ6ὶ ἀποία Ξαηΐ [1- 

ποδιηθηΐα, ΠΟ. εϑύ δαίθηι βθηι5 Τοὶ; οἵ. Τορ. ΥἹ ὅ. 142) 27: 

τὸ δὲ γένος βούλεται τὸ τί ἐστι σημαίνειν καὶ πρῶτον ὑπο- 
τίϑεται τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ λεγομένων. 1.9. 108) 30. ΑΙ. Ηπὸ 
ΤΘίουτῚ ροββαπέ {ΓΘ ἢ ἰββίιδθ 1186 Του ας χατηγορεῖσϑαι 
ν6] ὑπαρχειν νε] τιϑέναι ἐν τῷ τί ἐστι, 4ιἃ8 οσοπία!! δὰ 4 28. 
1024ὺ 5. 864 ρ]θηΐιβ αὐ ἀοΠηϊαίαν 414 510 ΔΙΙᾳαα γ65, δὰ 
Θθηπ5. 84ἃ] οροτγίοξ αἰ [ογθηθαβ, Τορ. ΝῊ 3. 1ὅ3α 17: χατη- 
γορεῖται δ᾽ ἐν τῷ τί ἐστι χαὶ τὰ γένη χαὶ αἱ διαφοραί. Απ. 

Ροβί. Π| ὅ. 910 29. 13. 97 23, τὰ ἰδηθῃ αὖ ρΡοίοΥ ΙΘοι5 96- 

ΠΘΡῚ απᾶπὶ 6 Θη 118. ἀοθαίαν (Τορ. ΕΥ̓͂ 6. 128α 28: χατὰ 
τὴν τοῦ τί ἐστιν ἀπόδοσιν μᾶλλον ἁρμόττει τὸ γένος ἢ τὴν 
διαφορὰν εἰπεῖν) πθαιθ ἀπολο α ΟἸλ58580. ΘΌΠΘΡΘ. τϑοία 
Ῥοββίῃηξ δά ἀδβηϊθηάμπη τὸ τέ ἐστι αἴΐευγι, οἷ. Τορ. ὟἹΙ ὅ. 
142) 22 5344. ἴδπι 81 οἰηηΐᾶ ΟΠ Θϑ ον ηῖι5, πδθοιηςιθ ἐν τῷ 
τί ἐστι χατηγοροῦνται, Θλη16 6Χ 510 ΟΓΪΠ6. αἰἸΒρΟϑ ΘΓ Π] 68, 

ἰρβᾶπῃ Πδθθμι5 τοῦ τί ἣν εἶναι ἀεπηϊίοποαι, Αἢ. ροϑβί. ἢ ὅ. 

910 29. 15..97α4 28 ---ὐθ. Τορ. ΥἹ 8. 146) 51, οἵ. Μεί. Ζ 12. 
Ιίδᾳαο τὸ τί ἐστι ψαοῃίδπι τϑίθυγὶ ροΐοβί γε] βοΐπμ δὰ Θ'ΘΗι8, 
νοὶ δὰ βϑῆϊτδ. οὰμ ἰδοὺ γο] 1Π|ὰ ἀΠ ον θα σοη!αποίμμηι, Ρ ὅ- 

δϑὲ ᾿δα8 Ρδΐθιθ 0181 τὸ τῆξ, πος δαίριῃ τὸ τὴ ὨθΟορββὃ- 

το οβι ἴδιον (Τορ. 1 4) εἶνε ἀντιχατηγορούμεγον, οἴ. Αη. 
Ροβί. Π 6. 92 7: τὸ τί ἦν εἶναι τὸ ἐκ τῶν ἐν τῷ τί ἐστιν 
ἴδιον. 81 δυΐθ ρίθηθ γοϑροηάοθιίμηιβ δὰ φαδθβίοηθα ααϊα 
510 χ68, τί ἐστι, πὰς ἰὈτιηι]α ρουῖπάθ ἃο ἰοσιμαΐα τὸ τί ἣν 

εἶναι 'ρβ8ἃ πδίαγα βιθβίδηξ 18 τοὶ βἰοηϊποαίαν. Εἰχ ἢδο ἃπη- 
θ᾽ρσαϊαίο. ἰοτιηἶαὰθ τέ ἐστι αὐτιπηααο ραγιίοι δχρ οδίαν, οἵ 
ᾳαοὰ πίθου τη ΟρρΟΙΪ απ τῷ τὴδ οὖ ἀἰβοῦίθ ἃ δὰ αἰβέϊη- 

ϑυϊίαν, οἵ. Αἢ. ροβέ. 1 22. 82) 857 54. Π| 6. 924 7. Τορ. ὟῪὙΠἠ 
ὃ. 1ὅ8α 18, 19 ς0}]. 14, 15. 46 δη. ΠΠ| 6. 480) 27. Λεί. ". Ἰ., 
οὐ φορά 4110: ν 8] 18 σΟμΙ απο παν οὰμὶ τῷ τὴξβ Υ8ὶ 115. πἰϑαγ- 
Ρίαν ἰοοἶβ,. ὉΌΪ τὸ τῆς ροηὶ βοἱϑέ, αὐ πα ]]ὰπ ν᾽ ἀδαίαν ἀ185- 
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ΟΥἰμη 6 ἢ ἰηξούοοάογο, ν. Δη. ροϑβύ. Π| 3. 9141. 10. 983} 29 ς0]]. 

Τορ. 1 4. 101 21. 8. 103) 10. --- Αη. ροϑβί. Π 4. 91« 25 
(αθὶ ἀϊδιϊηοίαβ 6556. μδ5 [ουμλ] 85 Τ ΘΙ 46] ΡῈ Ο1Ο Καί. ᾿. 52 

ΠΟῺ ΡΟΒβαΠΙ 586 {116}, 41 60]]. 6. 924 6, 7. --- 4. 91α 35, 

6011}. ὁ 2. αἱ. τα [ἢ ΘηΠΠ ΘΓ Δ Π6Π15. ΒΕ ΠΠΊΠ15. ΘΔ ΒΔΓ ΘΘΠΘΡΙθ 8, 

τηδύθυϊ]} [Οτιη}}} τπηουθηΐα ΠΠΔ]1, ααση [ΟΥμη}18 586 06. Ρ6᾽ 
τὸ τῆς 5ἰϑηϊ Πποθίαν, ΤΎθη ἀθ᾽ θα ο α5. φαϊάθιη παβαδπι οἷ 
Ιοοοὺ τὸ τέ ἐστι ἱπυθηϊτὶ οοῃίοηαιὶ Καί. ρ. 37, 564, ηἰδὶ [α]- 
Ιοτ, ἴῃ ἰρ815 15 Δ δίδρ ἢ ν51ο15, φααμη 46 ᾿ην Θη 5. ἃ ΒΌΡΟΥΟΥΙΡ 5 
ῬΒΠΟΒΟΡ 5. οδυβασαη ΘΘΠΘΥΙθῈ}8. αἰβραίαί, τὸ τέ ἐστι πϑαγρδΐ 
84 5: Π οΔ ἢ ἀὯπ| οδιι58} [ουμ]δ] 6 πὶ .4' ὅ, 9876 20. 8. 988 29. 

ΟΑΡν. 

Τανιθι γορηι. φαθ ποπ δὲπιρί λείου" Ὲ617" 86 διέ, ϑα 
Ἠθοοϑϑαγὶο δειδδί αἴνει αἰϊχιιοα τδηνζνεν. πῆ δὲέ οπιμΐηο 

ὁρισμός πΘΕΉ6. 

1030) 14 ἔγχει --- 27 εἰρήκαμεν. ΝΟ 6886 ὁρισμὸν 
τῶν ἐκ προσϑέσεως λεγομένων βρτα τι τποπαῖϊ 4, 1029) 80, 
οἵ. δά ἢ. 1. ἴδῃ 51 αι|8. μοο βίδίι!, σαδουϊ αν τίνος ἔσται 

ὁρισμὸς τῶν μὴ ἁπλῶν ἀλλὰ συνδεδυασμένων ὃ 15, ἢ. 6. οὐΠπ8 
ΟἸΠΠΪΠΟ 510 ἀο ΠΗ ΠΟ ΤΟΙ 6Χ 115 σοθι8, απᾶ8. ΠΟῊ 5180] 1οἱ ον 
86 ῬῸΡ 88 βιιηΐ σορ᾽ατῖνα ροβδαπέ, 564 υὐίαιιθ οἴῃ Δ] ογᾶ, 
4πᾶ86 οἱ βιβι!οἰαίαν (τόδε ἐν τῷδε 018, 1. 6, οτιηᾶ ἴῃ τηδίο- 

νἷὰ, οἵ. 11. 1036ὺ 23. ἀ6 δη. ΠῚ 4. 129) 14) εοπίαποίδδ βιιηΐ. 

Οὐδο φυϊάθι Γ65. 48165 5]η, ΘΧθιηρ]|0 τοῦ σιμοῦ, 50] 6 πηὶ 
π΄ Πδο τὸ (εἴ. δα 1. 1025) 31) ΠΠπδέγαίαν. ἘΠ ϑηΐη τὸ σι- 
μόν οὈέμιβαπι 5᾽οη  Ποαὐ ΟΥμμδπι, ΠΟ ΓΤοὶ σα 506 [, 564 ππηΐο6 

πϑϑὶ; ᾿ίδαι6 δοοίθη5 οϑύὺ Πδ81, 60 [δ] 6 ΘΠ 60] [ἢ τη πὶ 
᾿δίααθ Αἰ θ8. ΘΟ]ΟΥ ΠΌΜΙ15 δϑύ δοοίάθηβ, σϑυαμ ἰΐὰ ροΐϊα8, αὖ 

θαι ααδη ἃ] Το 18, τ ΔΒΟΌ Πα ΘΘΉτι5. Δ 818. δὲ δοοὶ- 
ἀ6η8. Ηδϑο δοοι ἀθηία, 4πᾶ6 ΠΟ ΡΟβδβιιηΐ 6556. ΠΙ51 ἴῃ σογίο 
αοάδπι Βα ᾽  οΐο, ουΐπ8 ΠπΟίΪΟ ἴῃ ᾿ρβὰ δοοι ἀθητ 5 ΠΟΈΟη6 ἐθοία 
σοΟμεπδίον, αατη) ἀἰοῖ! καϑ' αὑτὸ ὑπάρχειν 22, αἰϊὰ νἱ Πᾶπο 
[ου πη] πη) πβιγραῦ δίᾳαα 8101 ρ]ουθπαπθ. ΑἸΠΌῚ δηΐμη χαϑ' " 
αὑτὸ ὑπάρχειν δὰ ἀϊοὶξ ρταθάϊοαία, 4πὰθ τπὖἰ τοίογαμέαν. δά 
Αἰ φαθα βυιθ! δοίτι, ἴθ πδίστα δὲ ποίΐϊομο 510 16 ΟἿ ροβίξαπι 

αϑύ, οἵ. δὰ 4 80. 1θ2δα 80: Ηἴο νεῖοὸ οὰ δϊεϊξ χκαϑ'᾽ αὑτὸ 

ὑπάρχειν, ἴῃ «αΐθιιβ ἐχ ρ το άϊ σα εἰ πδίπγα οὐ δίψαν, αὐ σοι- 
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απ ἁἰΙᾳαοα βαθϊδοίι. γτοααϊγαηΐ, οἵ. Αἢ. ροϑί. 1 4. 78α 87: 
(καϑ᾽ αὑτὰ λέγεται --- χαὶ) ὅσοις τῶν ἐνυπαρχόντων αὐτοῖς 
αὐτὰ ἐν τῷ λόγῳ ἐνυπάρχουσι τῷ τί ἐστι δηλοῦντι, οἷον τὸ 
εὐθὺ ὑπάρχει γραμμῇ καὶ τὸ περιφερές, καὶ τὸ περιττὸν χαὶ 
ἄρτιον ἀριϑμῷ, καὶ τὸ πρῶτον χαὶ σύνϑετον χαὶ ἰσύπλευ- 
ρον χαὶ ἑτερόμηχες" χαὶ πᾶσι τούτοις ἐνυπάρχουσιν ἐν τῷ 

λόγῳ τῷ τί ἐστι λέγοντι ἔνϑα μὲν γραμμὴ ἔνϑα δ᾽ ἀριϑιωός. 
γα δὰ ἢ. 1. οὐ 05 δα 4 18. 1022« 27. --- ΕἸαβιηο αι! 191- 

αν δοοϊἀθηίία να] 6556 11 μὴ ἁπλᾶ ἀλλὰ συνδεδυασμένα. 
Ἐδὰ 51 415 ἀδἤηϊγ βαβοθρου, ἀνάγκη ἐκ προσϑέσεως δηλοῦν 
10, 1. 6. ργαθαϊοδίαμι ομ 5] Θοίο σΟὨΪΠΠΡῚ οροτίοί. 0π46 
ΠῚ ϑία δχβιβίαί ἀ ΠΗ 10, 6χ 1185. 486 δηΐθᾶ βιηΐ ροϑβιίᾶ 

ἴδοι! δὲ ἄθοούποῦθ, πμηΐγαμι 7 οὐχ ἔστιν οὐϑενός "27, 

φαοπίδιη ὁ πρώτως χαὶ ἁπλῶς ὁρισμὸς τῶν οὐσιῶν ἐστίν 
4. 1030 ὅ, ἡ) ἔστιν ἄλλως (1. 6. οὐ πρώτως), καϑάπερ εἰ- 
ρήχαμεν 4. 1080) 6. 

1090) 28 ἔστι δ᾽ --- 1031« 11] ἔσται. ΑἸτδπ 8461 ΕἸ - 
Που]έαΐθη, ἴῃ 4π8η} ποίου νυ] ἀθαίασ αἰ ἔα] 1ὰ «6 ΠΠΠ]γ6 5115- 
ΘΘΡΟΥ.. 851 1άθῃ], δ1{, βισῃ!ῆοαῦ σιμὴ ῥίς οἵ χοίλη ῥίς, ἐοῃ- 
ΒΘ4ΌΘηΒ. 6ϑύ, τὐ 1άθμι 510 σιμόν οὐ χοῖλον, ρα πιδηϊξοϑίο 
Ταϊβαμη οδέ. ϑ΄η τηϊηπ8, δας πο |ἰσοΐ ΟἸμηΐη0 ἤΐσοτα σιμὴ 

ὁίς, δαν' Ὀ15 Ἰάοπι ἀϊοϊίαν ; οἰθηπη παοηΐδιη τὸ σιμόν ἰὰδπὶ 
ΘΒ δύ ΠΟΙΪΟΠΘμ Πᾶβὶ, δὶ 48. ἀἰοὶς ῥὲς σιμή, ἰάδπη ἀϊοῖέ 

80 ῥὶς ῥὶς κοίλη. ὕπάθ. ἀρρᾶγθξέ πο ρόΌ886 ἰδ!α «δ ΓΙ, 
ὨΔΠ 81 45 ν6]]οὲ ἀοπηΐτο, εἰς ἄπειρον εἶσιν" ῥινὶ γὰρ ῥινὶ 
σιμῆ ἔτι ἄλλο ἐνέσται 38. ἴῃ ΘΙΓΟΓΟΠΙ, Πἰδὶ ἴδ! ον, Ασ. 1ῃ- 

οἰαἶς, φαση ἴῃ ἱπῆηϊξαμη. ἢοο τη040 5ι] οίπη ῥές οαπηα]ἃ- 

{πη} τὶ ἀἸοἶε; δἰθηΐη. ὉΡῚ ρτὸ ῥὲς σιμή 55 6.18. ῥὲς ῥὶς 

κοίλη 88, δά ἤηθῃι ἰδπὴ ρουνθηίαμι οβϑί, ποηΐδιῃ δα. χοῦς 

λος ΔΟῚ ρΡϑυϊηάα δ σιμός ἴῃ 886 'ρ80 οοῃίϊηοί πδϑὶ ποίδεος- 

ἤθη. Αἴ ΒΙΠΗ ΡΓῸ ῥὶς ῥὴς κοίλη 83 Ατ΄. ἀοίηά48 ρο- 

Βα ῥὴς ῥὴς σιμή 85, οὖ ἴα αυϊάδθμι ἰπ ἱπΠηϊ τα} ΔΘ ΘΥῚ 
ΒΕ Ι οὐ! δἰπβάθιη παμη θυ ἴδοῖ 6 ἀρρᾶτοί, ) δοορίμβ ἔουίαββθ 
Αὐ βίοι 68. δϑδὲ ποίϊοπιμι γ᾽ αἰ ναι, 486 4αδη δ: Οἴπὴ ἢ ἰ5 

Βα δ ηΐ δι μα! Π πἀ!ηθμι, ταίίοηο, οἵ. ὅορῃι. 6]. 18. 1784 58: πάν- 
τὲς δὲ οἱ τοιοίδε λόγοι τοῦτο (ἰηΐ. τὸ ἀδολεσχεῖν 1. 6. τὸ 
πλεονάκις τὸ αὐτὸ εἰπεῖν) βούλονται ποιεῖν" εἰ μηδὲν δια- 
φέρει τὸ ὄνομα ἢ τὸν λόγον εἰπεῖν", διπλάσιον δὲ χαὶ διπλά- 
σιον ἡμίσεος ταὐτό, εἰ ἄρα ἐστὶν ἡμίσεος διπλάσιον, ἔσται 
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ἡμίσεος ἡμίσεος διπλάσιον. χαὶ πάλιν ἂν ἀντὶ τοῦ διπλά- 
σιον διπλάσιον ἡμίσεος τεϑῆ, τρὶς ἔσταν εἰρημένον, ἡμίσεος 
ἡμίσεος ἡμίσεος διπλάσιον. χτλ. --- (ἀφ αποηΐδιη. ἀοῇ- 
πἰθηᾶο ἴῃ ἱπῇηϊξαμη ἴογηπαν, τὰ δ᾽ ἄπειρα οὐχ ἔστι --- διεξ- 
ελϑεῖν α 2. 994) 30, ποῃ οβϑί οιμῃηΐμο ὁρισμός ἰα]ίαμι, ἐν 
οἷς συμβαίνει δὶς τὸ αὐτὸ λέγειν αὖ, οἵ. 1030) 32. Οαΐη 
δἰϊαπι 51 δἰ ιβῃη ἱ ργαθαϊοαία. οαη 115 ΘΟΠΪ ΠΠΧΘΡΙΒ, 4886 Τ6- 
φαϊγαῃέ, βα θ Θοεῖβ, ναι ἀριϑμὸς περιττός, πὸ ἔπ ααϊ ἀθι 

δουαμ ὁρισμός ροίοβί 6886, ἀλλὰ λανϑάνει ὅτε οὐχ ἀχρι- 
βῶς λέγονται οἱ λόγοι αἴ, πος δϑβί, βὶ γϑοίθ ρβ]οβορὶ ππθη- 

[6] ῬΘυβρ οἷο, ΠΟῺ 88 {15 δοουγαίθ ἀθΠηΐμηιι5, 51 ἀριϑμὸν πε- 
οιττόν ἀφἴμηϊγο ββοιρίμηιβ, ααΐϊα ἴῃ περιττῷ ἴδ σΟμΕηθέμι: 
ΠΟΐΪΟ ΠΕΠΊΘΙΪ. -- αἢ τοῦ ποιοῦ καὶ περιττοῦ. Ῥτο ν. ποιοῦ 

βου θη ἄπ βαβρίοου ἀρτίου, «αἴ οἰπβιηοϊ δορί θη 8. τϑ- 

φαϊνιταν πηθηθο, πο οοΥ Οἱ οαϊαβαάδιη Βα θοί! σομηρ! Θοέδίατ 
ῃοίομθ; 4π0α «ἄδην βα] οί) αι αἰ σα Θ886. ὨΠΠ16- 

ταπι, οὐ γὰρ ἄνευ ἀριϑμοῦ, ῬγοθΆ}}}1 6 δβδὲ θη βου ρβίββ8 
τοῦ ἀρτίου χαὶ περιττοῦ. --- 410 ὡδὲ μέν, 1. 6. ἁπλῶς χαὶ 
πρώτως. 411 ὡδὲ δ᾽, 1. 6. οὐ πρώτως, οἵ. 4. 1030) 5. 

ΟἹ 

(ἀβιιαογἑίειν" αὐγὴν ἑάθην απ εἰξυθγδιιηι δἰ! 7658 φιαοϊἐθδοί οἔ 

δι τί ἣν εἶναι, οἱ ἕπ ϑδιιοίαηἐ5 χιλάθηι εἰν ψιια ἰάθην 

6586 5ζ[αζειιίξει". 

1031α 1 πότερον -- 18 οὐσία. Οἴδε εἀρὶία φυδτίο 
46 τῷ τὴδ αἰϊβραίαν!ξ, δὰ 8815 ῬΤῸρΡ6 δοοδάογο νἱάθηίαν δά 
ῬΙαίοπίοαιη 46 ἰἀοἷ58 ἀοοίτποιη. Εοηΐη δὲ Ῥ]αίο βυθβίδη- 

{18 Π| ΤΟΓΕᾺΠῚ ΠΟῸῚ ἴῃ 56Π8510}}} ΘΑΓΙΠῚ τηδίουϊα 56 ἴῃ ποίϊομο 

[ΟΥ̓Δ ΠῚ] ΤΟΥ σΟΠΒΕ πθηΐ6 ᾿Π 6556. σθηβαϊέ, οἱ Ατἰβέοίο! 5. ἴῃ 

τῷ τὴξ, 486 οὐ ἰρ88 δϑύ σορ (0 }}15 τοὶ ουπμα, Ππδίμπγαμι 80 
Βα βύδ 81 ΤΟΙ ΡΟ 551 ΘΟΥΗΪ να]. 860 απὰπι ἰῃ ἢ ΐ5 

οοΟμβθηςαηΐ, ἄϊι9 ἰδ θη Ἰηΐοτοθάπηΐ θα Πδπα οχίϑιια ἀ15- 
ΟΥἸ μη ἰηίου ἰάθα5 Ῥ]δίοηϊοαβ οὐ τὰ τῆς Ατ᾽βίοί ἰδ: δ] 6- 
ΤΌΠ, ααοά 1468 6 5. ΠῚΠ18 βρθοίδηϊ ΓΘΓ ΘΠ ΘΓ, τὰ τῆξ νϑῖο - 

᾿ΡΒΆΡΌΠΙ ΤΟΙ 5᾽ ΠΡΌ ΔΤ ΟΠ σΟηδβεππηΐ, 1ηἶτὰ ἴῃ ᾳπδ86- 
ΒΕ0Π 6 ψϑηϊῦ; αἰέθγιιη, αποά ἰάδθαθ ἀϊβιτπιποίδθ βιηΐ ἃ [15 

ΓΘΡα5. φαδγαιη σοηϑίϊιιαηῦ παίαγαμ) (οἵ, 4: 6. 9870 8), τὰ τῆξ 

γΘΙῸ ἴῃ ΠῚ5. ᾿ρ55. Ἰηβιιηξ, ΠΟ ΘΧΡΟΠΘΙῈ 5050 ρ |{. 
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1031 19 ἐπὶ --- 28 οὔ. {Π{πτπη 1άθμη 510 Γο8᾽ οἵ οἷιι8 τὸ 
τὴ) αΔΟΓΟΓΘ ΘΧΟΙΒ.18. [ἢ ΓΘΡῖ15. Δοο ἀθη(Α 1118. ( 40} ἔθγθ τη08 

αϑί Αὐιβίούθ β τη μοο ἀἰϊβραίαμαϊ σθηθγο, οἵ, 4 2, 1026) 9. 

4 0, 7, 9. 41.),. απὸ ρβᾶϊη απ β]Ο 6 πὴ αἰἰν! Ὁ; 4αΔΟΡΙΓΌΓ 
ΘΗ ἢ ΡΥ ΠΠΠῚ ΓΘΒ. οὔτ δοοϊἀδηΐα Ια 0 σοηϊ ποία [6 Π| 
810 αἴᾳφιια τὸ τῆ] οἰπβάθιη, πότερον λευχὸς ἄνϑρωπος ταὺ- 
τὸν χαὶ λευχῷ ἀνϑοώπῳ εἶναι «19 ---25, ἀοίπάα. πὰ τὸ 

τὴξ τμΐπ8 ΔΟΟΙ ἀΘη 15. Ιάθμ 51} ἂὸ τὸ τὴς δἰίθυϊιιβ, χαρά οἱ- 

ἄδιι τοὶ ἰππαθροῦ, δου θη 185, ψο]] τὸ λευχῷ εἶναι οἱ τὸ 

μουσιχῷ εἶναι α 25 ---28. ΕΦ ΠΠ 4 αα! θη, ΠΟ 6556 ἰάθιη 
λευχὸν ἄνϑρωπον οἱ τὸ λβευχῷ ἀνϑρώπῳ εἶναι, ἀραρορίοα 
᾿πππο ἴῃ τηοάπιη ΘΟ ρΡΤΟ αί. Εδο ἰάθη 6556 λευχὸν ἄνϑρω- 
πον εἴ τὸ λευχῷ ἀνθρώπῳ εἶναι, αἰηαϊ! θη 6886. ψα]θῸ 
(ὡς φασίν α«323) τπα᾿οδίαγ ἄνϑρωπος εἰ ἄνϑρωπος λευχός, 

οἐ (ᾳιοά οορίίαίίοπο ἴθ! δ 485 δά νϑυθὰ Ατὶβέοὐο δ, 4αο- 
ὨΪδμ ἦ6. βι θϑίδ 115 ΠΘΟΘΒΒΆΤΙΟ ἈΒβου παι δϑῦ 14 φαοα ρΡο- 
εἰζατ' ἰὼ. δοοϊ ἀδ με .15) :Ὰ4θ οϑύ ἄνϑρωπος οὐ τὸ ἀνϑρώπῳ 
εἶναι: ἜΥΘῸ σΟὨΒΘΑΠΘΠΒ οὐ (ὥστε 423) αὐ Ἰάριη 51 τὸ ἀν- 
ϑρώπῳ εἶναι εὐ τὸ λευχῷ ἀνϑρώπῳ εἶναι. Οποά «αμπῃ ππᾶ- 
ῃἰΓοδίο ἀρϑαγάμιῃ 816, Θᾶνη δἔϊδιη ῬγΟρ βίο ηθιη [α βαιη 6558 
ΔΡΡαγοῖ, οχ 4ιὰ 06 οἵ φοποίιβαιη. ἘΠ Βυ} οϑίβυηιι 4α]- 
ἄδμι, 4αθμι βρη! Πᾶν τηδο 5 ἀπᾶπι Θχρ! οι Αὐὶβέοίθ 65, οᾶνο 
6χ παύαγα (ον εα 6 ΒΥ ΠΟ Ἰβη ον πὶ ΠοΌγα6 αἰ πἀ16685, φαοα ΑἸ6- 
χϑηάον νἱἀ θέαν νοΪαΐθβο ν. 447, 10; ψαππι δηΐη ἴῃ 5 Πρ] 15 
ῬΓΟΡΟΒΙ ΟΏΙ 115 ΒΌΡΓα ΡΟΒ115 ΟῚ ΒΡ Βαμη δία 5] 6 οἴ ρΓδ6- 
αἸοαίο, 564 1 6 }1 αὐγαμηαιι6. 6556 ΡΟΠδίαγ, ΡΘΙ ΘΟ ΘΥΒΙΟΠΘΙῚ 

5ΠΏΡ]ΙΟΘ. ΤΟαΪοῚ ροββαηῦ δα θυ πη Πσιτᾶπι. (ὐαΤ δαΐθιη 
ΟΠ [ἰοοδύ ΡΟ [46 ηὶ 6588 ἴῃ ΠΟΟ ΓΘΙΙΩΙ ΘΘΠΘΙῈ ΓΘΠῚ οὗ 615 

τὸ τηξ, δἰβ βίρῃιῆοδί νϑυθῖ5 «25: οὐ γὰρ ὡσαύτως τὰ ἄχρα 
γίγνεται ταὐτά, ᾿. 6. πο οοάθιῃ πη0 40 πδῆμ6 ϑδάθμ νὶ ἃσ 
Ροίοβίδίθ θυ} 1 5] ΟΡΊΒΙΩΙ ΔΙ ΓΟ. οἴ ΔΙίογο 1ἀθῖη 6586 Ρο- 
παηΐαν. Ηοο δηΐμ νἱἀθίαν. σορ ίαγο: 51 Ἰἄθη. αἰοίμητ8. 6558 
ἄνϑροωπον λευκόν οἱ ἀνϑρώπῳ λευχῷ εἶναι, [4}1 αὔτη 55}1}- 
Ἰορίβιηο: ἄνϑρωπος οϑῖο ἰάθιη ἃς τὸ ἀνϑρώπῳ εἶναι, αἰχαὶ 
ἴάθιη οδύ ἄνϑρωπος οὐ λευχὸς ἄνϑοωπος: δγσῸ ἴἀ6ηὶ οὐδ 

οὐἱἐ λευκὸς ἄνϑρωπος εἰ λευχῷ ἀνϑρώπῳ εἶναι. Αἴ ἴῃ Βᾶς 
ΓΑ οἰ Ὠδέ!Ο η6. ΡΓΟΡΟΒ 0 Π15. ππδῖου 8. Γθυ 1 46} βαηΐ χατ᾽ 

οὐσίαν, ῬΥΟρΟΒΙ ΓΟ ΠΪ5 μη ποΥ 5 χατὰ πάϑος, οἵ. ὑ 27, ἩΪΗ1] ΘΥΘῸ 

Ποού οοηο μα, φαομίδμι τὰ ἄχρα οὐχ ὡσαύτως γίγνεται ταὐτά. 
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δε ἃ0 Βοος αιυϊάθπι ΟΙΤΌΤΟ τί οοἰ μη ἢ [ΠΥ ΟΡ μλιι5, δὶ ἴῃ 
αἰτᾶσιιθ ρυοροϑίξίομθ ργδϑαϊοδίαιη βιιθιθοίο ἐγ] δία χατὰ 
συμβεβηκός, νοϊαι! ἄνϑρωπος ταὐτὸ χαὶ λευχὸς ἄνϑρωπος, 
ἄνϑρωπος ταὐτὸ καὶ μουσιχὸς ἄνϑρωπος, αἴχιο ἰη46 οοη- 
οἰαάαΐαν, αὐ Ι46π 5. τὸ λευχῷ εἶναι εἰ τὸ μουσιχῷ εἶναι. 
Ηδθο δαίθηι αππηὶ γ 6] ΟὈΙΟΓ βρθοίδηψ ἃρρᾶγοαΐ βρθοιβί5 
ἀἰδβραξαῦι ααᾶτη ψΟΥΠ5. (8|1ἃ ΘΏΪΠ ΡΓΟΓΒ5. ΠΟΙΪΟ ἃ Πδίαγα 

ΘΟΙΟΥΙΒ. 410], 4118 ἀγεβ τητιβίοδθ.), ἢ6 τοίαίαγο φαϊάθη αἰ πἃ- 

ἰὰν, 864 ἴῃ 60 δοσιίοβοιῦ αὖ ἤᾶθο ΠΘΠΪΗΙ ᾿ἰία νυ ἀθγὶ αἰοαΐ, 
δοχεῖ δ᾽ οὔ «28, --- α«24 ἢ οὐχ ἀνάγχη χτλ. δ νἱ ραν. ἤ 
οἵ, δὰ 4. 1030α 3. 

1031α 28 ἐπὶ δὲ -- 22 ἄμφω. ΤἸία ρεογβθοπέιβ δοοῖ- 
ἀθηίία ἐγαμϑέ δά δὰ ατιᾶθ ΡῸΡ 86 6886 ἀϊσιπηίΐαν, οὐ ἴῃ 115 

«αϊάδμι Θοιργοθαΐ ἰ46Πὶ 685856 ΤΟΙ οὐ σοὶ τῆξ. 81: δῃΐῃ αἰ- 
νϑιβᾶ ἰῃίοι 56 οὐ ἀϊβίαποία (ἀπολελύσϑαι δά, εἴ. ῬΙν5. 1 1. 

18ὅα 28) 6856 βίδίιϊ μη, τὰ τὴῆξ βιθβίδῃέίιαα ουιηΐ, 115. Γὸ- 

θα5, 4αδγαμη σοῃίποηξ τῆξ, αἰρηϊξαξθ Βρ γίου 5, δὲ τὸ τί 
ἣν εἶναι οὐσία ἐστίν "2, εἴ. 031: εἴπερ οὐσία τὸ τί ἣν εἶ- 

γαι. ἴία σϑῖὸῸ βίπηα! οὐ σθυππὶ βοϊθηξία Βα ]αία υἱέ οὐ οχϑί- 
βίθηίία τῶν τί ἦν εἶναι, ὑ38, 4. ϑεῖτα δημη ποθ 5 νἱἀθιμον 

ὉΠ ααΙά, 81 οἷϊιβ τὸ τὴβ σοϑ που πηι5; ἰδη) δὶ τὸ τὴξ ἀἴνοι- 

ΒΠῚ οϑϑδῦ ἃ ΤῸ ᾿ρ88, 50ῖγ6 δἰ Ι4υ14 ἰάθη δϑϑοῦ 80 βοῖγ αἰϊπά 
Ὁ 110 ἀϊνογβαιη. [πὰᾺ6 βοϊθηίίδηι Ομ ηἶη0. {011} σοῦ αἰβρα- 
ἰαύ; 564 ᾳφιοά 5η] οχβιβίθηξδι τῶν τῆς 10}}1} σομοϊ με, τά 
ὨΪΒῚ [ἈΠῸ Υ ΡΘῚ ΘΓΡΟΓΘΙῚ ΓΔΕ ΟΟΙ Π8η4Ἰ σοηδοῖέ, 8 --- 10. 81 νο- 

Ἰαμηι8, αἰδ, ΓΘ αἰβ απ οἴδη) 6588. ἃ 5π0 τηξδ, 14 ριον οροτίοεϊ 
ἀδθ οὐημηΐθιιβ τϑῦιι5 βέδίαϊ ; ἰίααιια βίο τὸ ἀγαϑῷ εἶναι οὐχ 

ἔστιν ἀγαϑόν, ἰία οἰΐϊδιη τὸ ὄντι εἶναι οὐχ ἔσται ὄν. ἴανη 
γ6ΙῸ απο 46 τῷ ὄντι εἶναι αἰοίιη) δβί, ρᾶγον δά το] ααᾶ 
ΡΘΡΕΠΘΌΪΕ; 51 τὸ ὄντι εἶναι ἤθη 650, η6 ἈΠ πὰ ααϊ θη 6 Τὸ- 
415. τηξδ, συϑὶαι τὸ ἀγαϑῷ εἶναι, τὸ νϑότὰ 6556. σϑῃβθπάτμη 

οὐ. Ηδοο ἴογο Αὐβίοίθ! θβ, βοά νἱ4θ πππ τοοίθ. ΝΙΏΙΓΌΠ 

ΘΟΙΠ6. ΓΘ 15. ΟἸΠΏΪ 1185 ΘΆΓΙΠ4(16 τοῖς τὴς ἴοο οβέ, αποὰ 
Αἰ ἔθγιιι οἰ πποίτιμη ρΘηϊΐαν ἃ} αἰίεσο, τὸ ἀγαϑῷ εἶναι οὐχ 
ἔστιν ἀγαϑόν, τὸ ἀνθρώπῳ εἶναι οὐκ ἔστιν ἄνϑρωπος, ἃς 
τοί ϊψια βίη 6 γ; ῬΤΟρΡυΪ γ61Ὸ ἃς βἰῃραίαγ παΐο αἱ τῷ 
ὄντι εἶναι ἴος εβὲ, φυοά τὸ ὄν, ἱ. 6. εχβιβίέθῃϊξα ἃ 60 
ἀἰβι αηρίέαν, τὸ ὄντι εἶναι ΟΠ 651. [πὶ νϑῸ Βος, «υοᾶ ρτο- 

ΡΥΪΙΠῚ δϑύ πὶ οχ Ομμηΐθι5 τί ἣν εἶναι, ἰᾷ δά ομιηΐα ἐγδθῖΐ 
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οὐ Ομ] ΠΪὰ βϑἰπ ποία 6886 σθηβοῦ ΠῸῚ ΠΊΟΔῸ ἃ} 115 Τα] 118, 4π8- 
τη σΟπἐποαηΐ ποίϊοπθ οὐ Πδίμγδηι), 5664] δεϊδημ ἃ Θχϑὶ- 

βίθηϊξια. 

Ηδηο ταύ οἰ ΠΟ Ποῖ ἰΐὰ ΡΟΥΘ απ αὖ ἃΡ Ἰἀθασῖπη ἢγ- 
ΡΟΥΠ 651 ργοπΠοϊβοδίαν, ἢ 6. μη ργοΐθοίο ΡΟΠαηΐαν (δι 18 Π| 
ῃδίμιγαθ ααυδοάδμι οὐ βιθβίδηϊδ 6 4πᾶ6 ῬΘΙ 86 5ἰη ΠΘΩΙΘ 

Δ] 1ὰη46 ροηάοδηΐ α 29 --- 51; οοῃθοία δαιξθμι ΔΓ μη Θη (106 

ΠΟ Πδί, οἰτι8. νἱ 80 ψουϊαίθ η}] ΠΟ 6556 ἴπΠ46 βιιβρθηβδιη, αὖ 

Ἰάδαθ ροπδηΐαν, 564. πιὸ Ομ) 0 Ροπδύμν ααϊαρίδιη, αποὰ Ρ6Γ 
56. 6586 ἀϊσαίαι ΠΘαπ6 ἰδηθηηηο 0 τοίη δα αἰϊαά, ὅσα μὴ 
χατ᾽ ἄλλο λέγεται χτλ. 018, 864 φαοῃίδι, αὐ δβϑύ ἃ ἰά468- 
Τα ΠγΡΟΙΠ6ϑὶ ργοϊθοίιιβ, ΘΥΓΟΓ πὶ ἴῃ ἀοοίτηα Ῥ] αἴ ἢ15. 46- 
τ] ηβύγαν ῦ, 5611 0 ΘΠ 15. ΠΙΠΉΪ Γ [4685 ἃ ΤΌ τι8, ΔΙ νη, 

"Ἷη 4α0α Ρ6Γ Θαηάθ 46 1465. ἀοοίγίηδιη Ῥ]αίο ἱπουγγαΐ, δα- 
ἱπηρὶς δ1ὅ: ἅμα δὲ δῆλον --- 18 χατὰ μέϑεξιν. Τάθδο 5ὶ 
βαηΐ βαθβίαηίίδο, βαθβίγαίαμη {πᾷ [ἢ 40. ΘΟΡΏΠΠ ΕΓ 4688 

--- σογπαηΐαι δαΐθι ἴῃ ΤΟ θι15. 5651} }ΠΠ|Π018 --τ- ΠΟ ΡΟΐαβί 6558 

Βα βίδηξα; Πδηὴ ΠαΟηΪδπὶ 14 ΄σαοά ρτγαραϊοαίαν 46 δ] ὸ (80 
ΡΓδϑαϊοδηΐανῦ. ααϊάαπὶ 4686 (6 γθθιι5. 56}51:}11)115) 680 Ῥ6Γ 
Ῥαγοἰραύοηθπι οἷα 46 απὸ ρῥυδϑαϊοδίαι, ᾿η46 ΘΟΏΒΘΟΘῊΒ 
οβϑβϑϑί, αὖ ἰΙάθδθ δβϑβϑϑηΐ ΡῈ. ΡΥ ΟΙΡ ΟΠ ΘΙ ΓΘΓῚ 56 η51 ΠΕ ΠΠ1Π| 
ΠΘΩ6 ἰρβᾶθ ΡῈ. 86. Αἴ χύσπ Ρ]αίο τοθτι5. 5651} 5. 68- 
βϑῃίίδιη ἐγ] θα ΠΟ Πα πχουῖξ δηππηιη], Ατὶβίοίθ  θ5. ἢ ἢ86 

ἀεοιηοπβίγδίίοπο Ῥ]αίοπίοδαθ ἀοοίγ δ 6 τηδη]6ϑ(0 588 ᾿ρ818. ἴτη- 
τηϊβοιϊέ ρῥ]δοϊία, οἷ. δὰ .4 6. 987) 14. 

ΗΙ5 ᾿ϑ τα, ΟΧ Οδιι515. 146ΠῚ ΘΙ 56 8ηΐ βι )δίδηξ 8 6 β᾽ ησι- 

ἴδ θαυιπηηπθ τὰ της, Ὁ18Β--- 20; δοοθαϊέ ααοα βἰμρυϊα απ86- 

416 ἴμμι ν᾽ ΘΠ. 561Γ6, απαππι Αα] 510 ΘΟταπ τί ἣν εἶναι 

σΟρπονίπιιβ (οἴ. δ 8. 998ὺ 7: εἰ ἔστι τὴν τῶν ὄντων λα- 
βεῖν ἐπιστήμην τὸ τῶν εἰδῶν λαβεῖν χαϑ' ἃ λέγονται τὰ 
ὄντα), ὥστε, αἷξ 021, χατὰ τὴν ἔκϑεσιν ἀνάγχη ἕν τι εἶ- 
ναι ἄμφω. ΑἸδχᾶπάον Ρ. 451, 12 ἔκϑεσιν ἰάδπι 6856 να] δὐ- 
πὸ ἐπαγωγήν, 564. πραᾷχθ 1101 ἀρᾷ Ατιβίούθ πὴ, δ 1 Πὶ 

τ] Θ μη, μας ποίΐοπο ἔχϑεσις ᾿ορΊταν, ΠΘ΄6. γ6ΓῸ ἱπα ποῖ! 06 

84. Βᾶης γθη] ἀοιηοηβίγαηδηι ΑΥ. 85. δβί. Ὲθ]ᾶ πὶ 6556 

ἢ. 1. ποιηΐϊηῖβ ἔχϑεσις νἷμι οἵ ἀἰβογθρασο ν᾽ 61] ἃ σα ]θ αν! Ατὶ- 
βίοίθ!5. πϑδὰ (46 απο εἴ. ἀά 4΄ 9. 992) 10), ποη ᾿πΠΠοΥ, ἰἃ- 

τ16 0 Πδιιά 5οῖο ἃ} ΟΠ 60 ρΡΟϑββὶξ σοη Ια. Εοηΐπι ἐχϑέ- 
σϑαι οϑὲ ἃ] 1} αυϊὰ 1{ὰ ΘΧΒΟΓΘΓΘ οὕ ῬΡΌΠΘΓΘ, τὖ 56ΟΥΒΙ ΠῚ Ψ6] 6588 
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᾿πάϊοδέαν ν οὶ οοηῃϑίἀογοίαν, οἵ. 8 6. 1008. 10: εἰ δ᾽ ἔσται τόδε 

τι καὶ ἐχϑέσϑαι τὸ κοινῇ κατηγορούμενον. ἢ 9. 1086 9: 
ταύτας δὲ τὰς χαϑόλου λεγομένας (ἰπΐ. οὐσίας) ἐξέϑεσαν. 
εἴ. γαῖ Οἵρ. 1794 8. Οἰοά ἰβεῖβ [Ιοοῖβ 46 πιηϊνθυβ 1118 
ΠΟΘΙ θιι5. ἀϊοϊίαν, 4 ἢος ἰοεῸ ἰγαηβίουυι ν᾽ ἀθίαν δά σϑιὴ Αἰ1- 

4αδη οὐ οἷιι8 τῆξ: 81 415 ΒΘΟΥΒΠῚ ΡΟΏΘΙΓΘ 5ΌΒΟΘΡ ΘΙ ΤῸ ΠῚ οἱ 

οἷιβ τηὲ (χατὰ τὴν ἔχϑεσιν), 15 Ἰῃ66 1} 1 6ὲ, τα ροββϑὶς Ομ ηΪη0 

6586. οἰ δηζία, αὐγαμηαιιθ. ΡΟύϊα5. [ἄθη 6 ΌΘΓ6. 6586. 
1031 22 τὸ δὲ --- 1032α 11] εἴρηται. ΕἸηϊξα αἰγαηαθ 

ΔΘ ΠΠΘη Δί] 0 6, οὐ πὰ ἴῃ δορὶ ἀοη {0115 αἰβι μη ἔπ ἃ 16. 618 

τὸ τὴς οὐ πὰ ἴῃ β βίδη! 15 σοπ αποΐατη αἰ 416 6586 ΘΟ π]- 

ΡΓΟΡαν δ, 851 ΔΡρϑπϊοῖβ ’Ιοοὺ ααδοάδηι Δα], ρυίππιμι 46 

δοοιϊἀθηξθιιβ, ὃ 22 -- 25, ἀδίπάδ Ὧ6 β βίδης 5, 28 ---1032α 60, 

ἔπτη ἀ6 βορἢ]βύϊοῖβ ἢθ6 ἴῃ ΘὍΠΘΓ οδρίοηϊθι5, 46 --- Τ], 

022. 28, Τὴ δοοϊἀοηξθιι5 αἰ ν ΘΥβι ΠῚ 6586 τὸ τῆξ δ ᾿ρϑμι 

δοοίάθηβ, ΔρΡρΆΓΘΓ αἷΐ οχ δι στα δοοὶ ἀθ πε! αλη 5] ΘὩΪ ΠΟΔΙΙΟΠΘ. 
ΑἸ δηΐπὶ ααὶ ἀἸοϊξ, 15. γ 6] σϑὴ οοϑ]ίαῦ ΘΟΙΟΓ 100 ἴηἴ6- 
εἴα (ᾧ συμβέβηκε λευχόν ὑ25.) νο] ἴρβίιπι ΡῸ 56. ΘΟ] τ πὶ 

ΑΙ θαπη. [ΠΠ|8π| 519 }ΠΟΔΈΙ ΟΠ ΘΙ 51 [ΘΠ ΟΡ15, 146 πη οδὲ ΠΟΙηΟ οἵ 

ΒοΟμΟ ἃ] 115, 5 φαΐ θη αἰϊθοίιβ οϑὲ ΠΟη]Ο Α10 0 ΘΟ]ΟΓῸ, τῷ 
πάϑει ταὐτό 21, 564 τηϊηίπιο δαάθιῃ δϑύ ποΐίο Πμοιηϊηἷβ δὲ 

ῃοίϊο ΠΟΙ Π15. [0]. 

δ28---αθ. ἄτοπον δ᾽ ἀν φανείη, ἰπί. μὴ ταὐτὸ εἶναι τὸ 
τί ἣν εἶναι χαὶ αὐτό, ὅσα καϑ' αὑτὰ χαὶ πρῶτα, πᾶτῃη δά 

ΒΡ ΘΓΙΟΓΙΒ ἈΓΘΊΠ ΘΔ! 15. ΠΠοιη, ὁ 18 --- 22, πο δὰ ῬΤΟχΙπηὰ 

γοῦρθὰ Πᾶρο τϑίθυγὶ, οχ ἰρ88ἃ ΘΧροϑβιί 9 18 βθηΐθηΐίἃ ἃρρᾶγοί. 
ΑΡβαγάμπῃι θββθ αἱἷλ ἀΐνϑι σα βαθϑέαηείαγαιη τί ἣν εἶναι ἃ 

ἰρ5818 βυθβίδης 5, ααϊα ἰΐὰ ἴῃ ἱπΠηΪ Δ ΡΓΟΘΤΘΩῚ ΘΟΡΆΙΠΕΝ. 
 οἸαῦ δαὶ τέ ἣν εἶναι βοϊαῃοίιπι δβίο ἃ 'ρβὸ δάπο; μος 

τὴξδ 40 ΟΘογίμι8. αἰβεϊ ποιιαίαν 80 ᾿ρ50 Θαᾷαο, ΡΘΟΆΪΔΤΙ ΠΟΙΏΪΠΘ 
ἴαο 5 Θ᾽ ΠἸΟΔΓΙ ; ἴδῃ απο πίδπ ἢΟΟ τῆξ δαπὶ βαθβίδηξα οβέ, δ 

ρϑη ΒαΡ6Ὀ] τῆξ ἃ 856 080, 4ἴ00 ἃ τῷ τῆδ δαὶ, ἀν ΘΓβιιΠΙ. 

Ἠαΐιβ. 5ουῖοὶ ᾿πΠΠ1ΠΠ10 «αὰπὶ ΔΡϑαγ τη] 6586 οβέθησαί ἰά ππὰ6 
ΒΌΙΠα5. Ργοΐθοί!, 4αοηΐαη Δ] ΟῚ ΠΠΠ18 οϑὲ βίδα θη π5, ααϊα 
ἱπηρ 6 ας ἴῃ 'ρ50 βίδέμη ἰηϊο (εὐϑύς 81, 1. 6, σοπίϊππο, οἵ. 

Αἢ. ργυ. 1 16. 86α 6) ἤποιη ἴδσογ, ἰΐα φαΐ ἀθπ ταῦ βίδίιδιητιβ, 

115. ἴῃ τ θαβ, 486 ΡῈΓ 88 βἰηΐ, ἰάθιη 6586 τὸ τηξ δὲ ᾿ρϑδπὶ Γ6Π]. 

αθ---Τ]. οἱ δὲ σοφιστικοὶ ἔλεγχοι πρὸς τὴν ϑέσιν ταύ- 
τὴν. ϑέσιν ᾿οο Ιοοο Ατ᾽βέοίβιθβ Πθπ δηθϑιβέα 118 οἱ ἀθῇ- 
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ῃἰΐα ΠΟΙΟΠ6 πβαρραν , ααδηῖ ἀοβουρβι Δη. ροϑβί. 1 2. 72α 15: 
ἀμέσου δ᾽ ἀρχῆς συλλογιστικῆς ϑέσιν μὲν λέγω ἣν μὴ ἔστι 
δεῖξαι μηδ᾽ ἀνάγκη ἔχειν τὸν μαϑησόμενόν τι (εἴ. ΝΥ αἰΐχ δά 
Β. 1.), 5βοἃ δἰϊψιδηίο ᾿δίίουα βρη! Πποδύίοηθ δὰ ἀδηοίδηδμ 
ΘΔ] ΡΓΟΡΟΒΙ ΟΠ ΘΠ), πᾶ οἵ σΟΙΠΡΙΟ ἃν" ΡΥ ΠῚ ν ΘΥβα τη ΒΟΟ 

οαΡαῦ δὲ δηΐθᾷ ῬΧΟΧΙΠ5. ΨΘΓΡῚ8. ὈΓΟΥ ΠΟΥ οϑί σοιηρίθχιιβ 44: 
ὅτι μὲν οὗν ἐπὶ --- ἕν ἐστι, δῆλον. Οαἰθι5 σαρίϊομιθι5 50- 
Ρβἰβέαθ ἤδη ῬΥΟΡΟΒΙ ΟΠ 6 ΠῚ προ ηδνουηΐ. ἰἰσοῦ ἤ0 ἢ ΘΧρ]]- 
οοὲ Ατϑίοίθ οβ, ἰδηθη ΠΟὴ αἰ ΠΟ ]6 οδῦ αἀἰνίηδγο; σοηβοϑηΐαδ- 

ΠΘΙΙ ΘΗΪΠ ΒρΡΟΓΙΔ6. Θοτη ΡὮΠ]ΟΒΟΡ 6, 51 608. ΔΗ Θ᾽ Π8ΠῚ 
δοοϊἀϑηΐαμη Πδίμγδμι, ἴῃ 410 18. ΦΕΠΙΏΠ]ΧΙ 6. ψΟΥΒα ὈΔΏΓΕΓ, 

Δα] ἶβ86. οὐ. Ομ ΒΟ 1856. ΟΠ} 505 Δ 0115. Ραέδιηι5 δα ἰὰ- 
Βεἰαοίδῃ ἄδηη 118 Π} ργοροϑβιοηθη. (πάτο ᾿ἰβά θη τί ἢ 118 
608 ΤΟ] 6 η 405 ἀἸοῖς Αὐἰβέοίθ! θβ, χαῖρ ἀΠΠ ἀἸ σουπι5, ΠῈΠῚ 
146 πὶ '. ἤθοπα «Σωχράτης οἱ “Σωχράτει εἶναι, πἰνηΐταμι ἀἰ- 
51 πο 615. αἸΠ ρθη ον βαβίδη 18. οὐ ΘΟ ἀΘμ θ8. 

ΓΆΤΟ ΧΥἹΙ. 

αρίϊεαϊἐ5 σοηπον αἰλοτιὲδ ποηουδιι5. δὲ παΐιιναἰὲ -- α20. 

οἱ αγἰϊβεῖοδο --- 23. δ βϑροπίαπθο --- 80. πἰλὲϊ οπιηῖηο 

ονὶ ἐοπιργοθαξ, πἰδὲ απίοα αἰἐηιϊαί οι ϑδέίορὶέ --- 1038α ὅ, 

᾿ς αὐἀϊιηρὶέ φιοπιοῦίο θὰ; πιαίθρὶαθ ποηιῖπθ ψιαράαην ἀρ- 

»οἰϊονίιω" --- α28, 

ΑἸέογαπι τάν φαδοβιηοι πὰ 46 τῷ τί ἦν εἶναι ρτο- 
Ροποηάήδ οὐαί, ἱπνυθβεϊθδηῃβ Εαἰγπ| τὸ τῆξ, 5ῖν 6 ἴογμᾶ ΤΘΓΌΙΗ 

Δ ΟἸΏΪ ΠΙδίθυἃ ᾿ΠΠΠΠΪ8, ΘΘηΪΐα 8510 ΠΘΟΠΘ, ΘΔΙΠΠΠ6. Ρ6ΓΒ6- 

ααϊέαγ {γ]]} 5. 18. σαρ ΠΡ 5. 7, 8, 9. Οποα τὖ να ἃο ταίοη6 
αἰ! οαν} ροβϑὶξ, ρυηπη ἀβίους Θ᾽ ΘΠ ΓΑ ἐ!Ο 18 τη 008. οἵ 
4πᾶ6. 510. ΒΙὨΘ ΠΟΤ Ταΐ10. ΘΧρ] οδί. 

1032α 12 τῶν δὲ --- 15 ἢ ποῦ. Ἐάδιῃ {τὰ δ᾽ πογδίο- 
ἢἷ5. σϑηθνὰ ἀϊβεϊποία Ἰορίμηιβ. 0 8. 1070α 6. οἵ. Ρῆγνβ. ἢ 6. 
198α 1 ---13. Ιῃ 4πον!β διιΐθηι ΘΠ γί! Ο 5. ΘΘΉΘΓΘ {τὰ βιηΐ 
4086 αδογαηίαγ, ὁχ {πὸ ααϊά ἢαΐ, τὸ ἐξ οὗ, χε 510 οδιβα 

οἰπείθηβ, τὸ ὑφ᾽ οὗ, ἀδῃίᾳας «αϊά 510 14 αποα οἰοϊξαν, τὸ 

τί, φαοα «αϊάθιη ἀἰνθυβαμι 6886 ροίοϑί ΡΓῸ οδίθΘΌΤΙΔΓαμΙ α1- 

νογβϑίαίθ Ηδθο ἰθὶίαν σοι] ΟἸΠΏἾ 115 Θ᾽ΘΠΘΡΔΙΙΟΠΙ5. 98- 

ΠΟΙΡιι5, 5 ΠΡ ΌΪΟΥΙΠΣ δαΐθη (δὰ 6 51{ ΡΓΟΡΙα ἃ0 ΡΘΟΙΠΙΔΥΙΒ 
γδΙΪΟ ἀἰθίησορ8. ΡΥ ΒΘ ἔα". 



Ζ 1. 1032}. 321] 

α) αφπουδέϊο πδία να }15, 41 ---26. Ναίαγα! 5 θα ἦϊ- 

οαπέτ ΘΟΠΟΓαΟη65 ὧν ἡ γένεσις ἐκ φύσεώς ἐστιν, Ἐ. 6. υἂἱ 
γϑεία ἰηίεγργοίαίιν. ΑἸοχδηάον Ρ. 454, 16, ποὴ ὧν γεγνέσεων 

γένεσις ἐκ φύσεώς ἐστιν, 564 ὧν πραγμάτων, οἷον φυτοῦ ἀν- 

ϑρώπου, γένεσις ἐκ φύσεώς ἐστιν. Νιαίινα 65 δαΐθι ποιηϊηδη- 
ἄδ6 βαηύ μ86 ϑθῃ ΘΓ ἈΙΙΟ 65. 488 }1γ6ὺ ταί η6, βῖνθ 4ιδθβὶν 5 
οχ απὸ [᾿αὐ 14 αποά ἢΠί, βῖίνε πιὰ 516 [Ὁτιηὰ Βθοιη απ αδιὴ 
πὸ οὐ ατιᾶπη ΡῈ ΘΘΠΘΡΓ Ομ θιὴ ἴῃ] (δ ροῚ χαϑ' ὃ «22 

ἰάδυι ἴδια βιϑΠοδίαν, δία δηΐθα ΡῈ τί, οἷ. Δ 18. 1022α 15), 

βίνε ἀδθηΐαιιθ ΓΟΒΡΟΧ ΘΒ. οδιβᾶμ οἰποϊθπίθαι. Εἰθηΐϊμη Πᾶς 
{γα ΡΑΥΙΓῸΓ δ πηΐν οῦ56. ἢδύμγαθ ΠΟΙ Π6 ΔΡΡΘΙ]Δη48 βαηΐ, χα- 
ϑόλου δὲ καὶ ἐξ οὗ φύσις (ἴηί. ἐστί) χαὶ χαϑ' ὃ φύσις (ἰπέ. 
ἐστίν, ---- καὶ ὑφ᾽ οὗ (ἰηΐ. φύσις ἐστίν). 6. ρτίπιῖβ ἀπο- 
Ρα5, ἐξ οὗ οἱ χαϑ' ὅ 5ῖνα τί οἵ. 4 4. 101ὅ« 7 ---11. ΡΠ γ5. 

Π|1. 1934 28: ἕνα μὲν οὖν τρόπον οὕτως ἡ φύσις λέγεται, 
ἡ πρώτη ἑχάστῳ ὑποχειμένη ὕλη τῶν ἐχόντων ἐν αὑτοῖς ἀρ- 
χὴν κινήσεως καὶ μεταβολῆς, ἄλλον δὲ τρόπον ἡ μορφὴ καὶ 
τὸ εἶδος τὸ χατὰ τὸν λόγον. 1ὰ δηΐπι φαοα ἢ ἔπτη ἀθημππι 
Πδέμιγδη) διιᾶπι ΒΔ ΘΓ 6 αἰεί, ἔχειν φύσιν «28, χαμπμι ρετ 
ἴουπιδηι ἀοἤΠηϊατη οβϑέ; ΡΠ. ].].: οὔτε δὲ ἐκεῖ πω φαῖμεν ἂν 
ἔχειν κατὰ τὴν τέχνην οὐδέν, εἰ δυνάμει μόνον ἐστὶ κλίνη, 
μήπω δ᾽ ἔχει τὸ εἶδος τῆς χλίνης, οὐδ᾽ εἶναι τέχνην, οὔτ᾽ 

ἐν τοῖς φύσει συνισταμένοις" τὸ γὰρ δυνάμει σὰρξ ἢ ὀστοῦν 
οὔτ᾽ ἔχει πω τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, πρὶν ἂν λάβη τὸ εἶδος τὸ 

κατὰ τὸν λόγον, ὃ ὁριζόμενοι λέγομεν τί ἐστι σὰρξ ἢ ὀστοῦν, 
οὔτε φύσει ἐστίν. Ἰ)δηΐᾳψαα δέϊαι οἰ Ποίθηβ οαιιβὰ πδίαγα {π86- 
ἀδπὶ δβί, εὐ δὰ αὐ θη οἰτιβ 6 ΠῚ ΘΠ ΘΓ5 80 Βρθοίδὶ δίψιβ 1 
αυοα σομογδίαν, οἵ. Θ᾽. 8. 1049) 27; οἸρηϊΈ δηΐπ, αιοα 50- 
Ιοπηθ οϑέ Αυιβίοίθ!! δχθιηρίιπ (οἵ, 8. 1033) 32. 42. 8. 1070α 
8, 28. 4. 1070) 84. Ν᾿ ὅ. 1092α 10. Ῥηγ5. 11 7. 198. 26. ἠ6 
Ρᾶτί. δη. 1 1. 64θ0α 25. 8].), Βοη0 Ποιηη θη. 

Ὁ) Οαποτδίϊο ἁυύιτς1ο1]058ἃ, 4α26--ὁ 23. Ατεποϊοβιιμη 

ΒΘΠΟΓΔΕΙΟἢΪβ ΘΘηι5 ἃρίθ 5] Ποδ ποΟιμΐη6 ποίησις, 5᾽ 46. 
ποιξῖν Ορϑυὶβ (δο θη Ἱ Βα οῦ ποίϊοηθιη. ἀπὸ τέχνης χτλ. «28, 

οἵ. δά 21. 1025) 22. 1)6 ϑροπίδῃθο οἱ [ογέυϊο σθηθυδίο- 
Ηἶ5. ΘΈΠΟΙΘ, 4π86 πο 0640 ἀἰδέϊησιδίς Ατ. εἴ, ΡΗγ58. ἢ 6, ὕστε- 
ρον ἐπισχεπτέον, εἴ. ὑ.23. ---- [ῃ ΟΠ Θ᾽ Θμγδέϊοη6 δύ ΠΟΙ Ο88 

ΡΥΠ ΟΡ οβδί ἴουπιᾶ ἃ. ΞρΡ6Ε165 γοὶ βίη 818 μπηδίθυϊδθ δ6- 
τ βέοη6. ἃρια δηίΐμηιμι ςορ ἰαΐα. εἶδος δὲ λέγω τὸ τί ἦν εἶ- 

Ασιϑοί. τποίαρῃ. εἄ. Βοηῖς ο]. Π. 21 
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ναι καὶ τὴν πρώτην οὐσίαν, ιν. 6. ᾿ρβᾶπι Παίαγδ Τοὶ, (8 

αυϊά 510 ἰρβὰ τὸβ Δοπηϊίαν, οἵ. 13. 1058) 10. Ὑτθηάε!. ἸΚδί. 
Ρ- 40. (δος νοῦρβὰ εἶδος δὲ --- οὐσίαν ἀιαδὶ ἴῃ ΡΔΓΘΠΕ 68 
Ροβίία βιιηῦ δά ὀχρ]!οδηάδιη νἷπη νοῦ. δῖδος. Ῥγοχίμια ἃπέθμι 
δῃτποϊαίίοπο: χαὶ γὰρ τῶν ἐναντίων χτλ. ἀοιηοηβίγαι ΟἹ ΘΠ 

ΘΘΠΘΙΓΑΙΓ ΟΠ ΘΙ ΓΕ οἰ 581), 6 Ὁ] ἃ πὶ οᾶπ (καὶ γάρ) πὰ δά π6- 
ϑαθναπι ΘΌΠτ5 ΡΟΓ Πδαί, γίνη ἀδπὶ 6556 δὰ τὸ εἶδος. Ὁ πο- 
τη040 ᾿ἰηΐον 856. σοβδογοδηΐ στέρησις οἱ εἶδος οἴ. Θ᾽ 2. 1040 8. 
4 2. 1013 12. Ττοηά. Καί, Ρ. 108 ποί.) ΜΟΙ αὐ 51 4815. δθα]- 
Πιοίτιι Θχϑίγα θυ, βδηϊδύθι γθϑε 6 γ6. ψ 6 ], ΡΥ μοῖρα Τὸ- 

Ροϑίθηάυμη οϑῦ οχ ἰρβὰ 866 1Π0}}, βδηϊ τα 15. πούοπο. ΑΒ 1{Π| 8 

ποίϊοηο ῥτοίθοίιβ πη ηι185 δὰ δὰ ρτοργθαϊ ιν, αὰ 6 βιπηΐ ΟΡΟΥ- 
ἰοῦ αὖ] 11 Ποίϊο ΤῈ δ. νϑυϊξαΐθ θχβϑίβίογο ροββϑὶί, ἄθπθο ροῖ- 
γϑηθῦ δα Δ] 114, δαπ|8. οἰ Ποῖ Πα] [δου ςαέθιη ᾿ρ56. Βα) οδί; 

ἴη46 ἄρϑηἋο οὖ ὀρϑγαπο δαηάοπι νἱδηὶ γοροίϊ τιβαπο δα 1ἃ, 
ἀπ46 σΟρΙ Δ Π40. Θχούβιιβ οί, ΠΙῸ οοριίδηα! γοογθββαβ δὰ 
οδιιβὰβ. οἰ ποϊθηΐοβ οδέ ψόησις, ᾿ἰσ ῬΓΟΡΎΘββι5. ἃ Οαιιβὶβ δα οἵ- 

[δείιπι ποίησις (εἴ. ΕΗ. Ἐ.. Π|Ί11. 1227ὺ 832: τῆς μὲν οὖν 

ψοήσεως ἀρχὴ τὸ τέλος, τῆς δὲ πράξεως ἡ τῆς νοήσεως τε- 
᾿ λευτή.). Ιηά46 1.6] 15 1δαν, 41 ἀϊσαΐ βαηϊξαύθη ΠΟΙ οχ 58η]1- 

ἰαΐα, ἀομηιη οχ ἀοιπο, τπδίου ἃ] Θὰ ὨΠΏΪ ΓΙ ΟΧ ᾿πη δέ ]}}, 

τηθηΐδ ἰαη πη 40 οοπεοορρία, ὥστε συμβαίνει --- ὕλην 10, 11. 
Αἴχαθ δαηάθιῃ αἰοἰῦ Τί! ΟΠ 6 ἢ] 6586. ΘΑΙΕΙΠῚ ΤΟΙ, 48 6. ̓ΠέδΡ 
ῬΥΠΏΔΠ) Οδιιδδ} οἰ οἰ θηίθιη. οὐ αἰψμηη οἰ δαί. τηθάϊαθ ἴη- 

ἰεγεθάπηΐ, ὁμοίως δὲ χαὶ τῶν ἄλλων τῶν μεταξὺ ἕκαστον 
γίγνεται 17. Με! δά οἰ ποθ δηλ βδηϊξαΐθιη γοβε απ ἃ 
δύ θαι }15 ΘΟΥΡΟΙΙΒ ΘὨρΡ ΘΟ 165. νοὶ] τραάθηάϊιβ ΘΟΥΡΟΥΙ οᾶ- 

Ιοῦ; ἤᾶθο οὐϊδιῃ ἐθιηρ θυ] 5, πο οα]ΟΓ ϑαάθμι γαίΐοπο οἰποϊαη- 

ἴα, αὐ ργδθοθάδί νόησις, βοηπαίαν ποίησις. Οπαθοῦηηαο ἰοΐ- 

[ῸΓ ΡΘΓ ἃγίθῃι Πιιηΐ, θὰ Ομ ηΪὰ ΡῬΎΙΠοΙρίτη. Βα] θηῦ ἴῃ ΠΟΙΙΟΙΘ 
ΤΟΙ ἃρα δηϊπημ οΟΠοδρίδ. 

6) δ μογδίίϊο βϑροῃηίδηθα, 023-- 30. 851 νεῦοὸ υϊα οχ 

Β15. τϑθιι5, 4ὰᾶ6 ροββαηΐ ΠΟΙῚ Ρ6Γ ἃγίθμι, [οΟυίαϊο ἃ0 Βροῃΐθ 
Θχϑύϊ ον, πο 1Π ποίϊο, οχ αὰἃ γόησις ῬΥΪΠΙαΠ) 86 ἔπη) ἀ6- 

τη1π| ποίησις ΟΥαϊ οἰ λαίαν, 564 ρμούϊιβ 14 6βϑὲ ρυϊποϊρίιιη, φαρά 
ΡΥ δγαῦ δὲ ρυϊηοϊρίπιη ἴῃ [οἰ θη4ο: ἐὰν δ᾽ ἀπὸ ταὐτο- 
μάτου (ἰηΐ. γίγνηταί τι), ἀπὸ τούτου (ἰηΐ. γίγνεται), ὅ ποτε 
(σ 8} ρούϊι8 ὅπερ, «80 60 ἰρ80 4104», 4186 ΑΙΟχδηατὶ ]θοο 
νἱἀοίιν [5886 υ. 459, 18) τοῦ ποιξῖν ἀρχὴ τῷ ποιοῦντι 
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ἀπὸ τέχνης, 66 ψ61Ὸ τοῦ γνοεῖσϑαι. ΝΜ ΙΕ οχ οοποορία 5ἃ- 

ηἰξαι5 ΠΟΙΟΠΘ ΤΟΟΤΘββιιΒ δα δᾶ, ὅπ δὰ δῆς οἰβοϊθη δι 

γΘααΪΓα πέσαν, τη θα οιι5. {ΓΙ σα ἀπὲ ΘΟΥΡτι5. ἱπέ6 οἱ δ; 14 Ἰρδίμη, 
4αοα ἁὐϑοὶ ῥΥπορίατη οϑέ [δοῖθη 1, 51 [ουγία! το Θχβε (οΥ, 
'ρϑα δέϊαμη βδηϊΐαβ [ογία0 δνθηϊοί. «26: ἡ ϑερμότης τοί- 
γυν --- 28 διὰ πλειόνων. Ῥανίϊοι!α ἤ ἰὸν ροβίία ἴδοι! 16- 
οἴογοιη ἰῇ ΘΠ| ρΡοΐοδύ ἀποθυο ΘυΓΌΎ μη, αὖ ἐτα οἰπβάθιῃ ἄϊν!- 
510 ΠἾΒ. ΠΙΘΙΠΡΤα ΠΟΙ 56 αἰδιίῃποία ρΡαίοῦ; ν᾽ ἀθηΐαῦ δυίθιη Ρο- 

ἐἰὰ8β ἢππΟ ἴῃ τηοάτη νοῦ οὐ βιρρ θα 6556 οἵ οοηΐοι- 

᾿πᾶπάα: ἡ ϑερμότης τοίνυν ἡ ἐν τῷ σώματι ἢ αὐτή ἐστι 
μέρος τῆς ὑγιείας, ἢ ἕπεταί τι ἢ αὐτῇ (ἢ. 6. εὐθύς, οοπε- 

πιο, ἀφίποθρ5) 17) διὰ πλειόνων τοιοῦτον, ὅ ἐστι μέρος τῆς 
ὑγιείας. ΜαΪίΟ Οβοιγιοτα ργοχίμπια βαπί νερὰ: τοῦτο δ᾽ 
ἔσχατον τὸ ποιοῦν, χαὶ τὸ οὕτως μέρος ἐστὶ τῆς ὑγιείας 
χαὶ τῆς οἰκίας χτλ., 4πδ6, αὖ να]θῸ ΘχΒ μη αγ, Π6 6 σΟη ΒΕ 

ΘΥΔΙΙΠδ 66. 6 ἰΠΓ6} ΠῚ ροββαηί. Τορταναΐα ααΐῃ 5ἰηΐ 11- 
ὈγδυΟσαμὶ οα]ρα πο ἀπ 100, 5684. φαοα (ἰβαιθοητ5 ἴῃ πδγ- 
ϑίηθ δα Π ΠΟ Π18. ὁχ ΑἸΘχδη αὉῚ ἰῃ ογρυθέδε πη ο. ΘΟ] ΠΡ ΘΓ 6 5101 νἱ- 

5.18 65ύ, Ρ᾽ θη θη. {ΠΠπηὶ ΒΑ ἶβ56. ἐδχίαμη, ΨΘΥΘΟΥ αὖ ΞΔ 015 
ἀΠΠΠροηύου μας ᾿πίουργοίθπι ΔΒ] θυ, οἵ. Ρ. 459, 26 544.; 

18. ΘηΪπΠῚ δ 46 πὶ [ΘΟ 586 σοῦ, 564 οὐπὴ Ἰονιδία ααδάδι ἰη- 

(ΕΥΡτοίῖβ οἰἤοῖο ν᾽ ἀδίαν ἀεδἰαπείιι8. 6586. Νόοὴ Ιοηρο ἃ ναΐ- 
σία δοίη Τϑοθά θη δἔ, 81] ΠΟ ΘΟΠΕΪΠΔΙη, δρύδπι Ποία 
ΒΑΘ ἴπητι5. ᾿Θο ΟΠ ΘΙ, 51 ΡΓῸ χαὶ τὸ οὕτως 50ΥΊΡ5 6 ηι5. χαὶ 

αὐτό πως, αἱ Πᾶδο 50 βοηξοηΐία: τὸ ποιοῦν (1ηΐ. ἡ τρῖιμις) 

τοῦτο (ἰπί. τὴν ϑερμότητα), ἔσχατον ὦν, χαὶ αὐτό πως μέ- 
ρος ἐστὶ τῆς ὑγιξίας, ὁμοίως ὥσπερ τῆς οἰκίας οἱ λίϑοι εἰσὶ 

μέρος καὶ τῶν ἄλλων ἄλλα. Ἠδοο οἱ οὕππὶ βαρουοσῖθιβ. ο0Π- 
οἰπδθηΐ, απ 4 6 πὴ ΘΑ ΟΥΘΙῚ ΡδΓΓΘ ΠῚ] 6586 αἰχὶῦ βδηϊ δέ ῖβ, δέ 
ἃρίαμη δά φτοχίιηδ ρᾶγαθαηέ ἐγαπβιέαμη, ααΐρα5 ἀσοοί μ181] 
ΠΘΥΪ ΠΪ51 δηΐθα ἃἰϊὰ ἃ ααϊὰ Θχϑε θυ. 

1092) 30 ὥστε --- 1θὅϑα ὅ ὕλην. Ουοά ἀϊείε καϑάπερ 
λέγεται, 30, ροίοϑι 16 φαίάδθιη τοβρίσουο δά βαρουοσᾶ γουθᾶ 
420. 001 ΟἸηηΐα, 486 σοὶ ρ6ὺ ῃδίμγδιη γ6] ΡῈ} ἁγίθμι {πηΐ, 
πηδέουϊατη ΒΆΡΟΓῈ αἰχῖέ; βοὰ μαι βοῖο δὴ {Ππ᾿π| {δηρι!5. ΡΓδ6- 
56Π5 λέγεται τϑοίϊιι5 τοίογαίον δά ρ]δοϊξαπι ΠΠπὰ βᾶθρα να] 
ΠΟΙ ΘΙΠΟΓἴατη γ 6] σΟΙΩΡΓΟ ἔτι) ἃ ΑὙϊβίοία! 6 : ΠΟ 6556 ἴη- 
Πηϊίδηι ῬτΟΘ ἜΘΗ ἀΪ Δ] θιιιη 6Χ ΔΙ͂ΘΤῸ 56 716}, 564, αὐ ΟΠΠΪΠΟ 

ΡΟϑβιδ αἰϊψαϊα ἤουὶ, ορογίεγο αἰϊπα φαΐ ἀπίθα ἴῃ τὸ ἃ0 νϑ- 
2Ἐ" 
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γιἰαΐθ δχϑίι ον, οἴ. 2 1, 1069) 2 5ᾳᾳ. Ῥἢγ8. 1 6 --- 10. Ζ6]16τ 
Ρῃ. ἃ. αν. Π. ρ. 417. ΕἘτ τηδίουϊαπι φαϊάθμι οχϑίβίθυα δηΐο 
ΘΘΠΘΓΔΕΟΠΟΠ,, ἃῃίθα δβί πηοηϊίαπ), ἐνυπάρχει γὰρ καὶ γίγνε- 
ται αὕτη, ᾿ι. 6. αὕτη ἐστὶν ὑποχειμένη τῇ γενέσει. 864 οἔἶδμ 

68, 4υϊθι5 ἴοτμα 80. ΠΟίΟ Γοὶ δἰϊοαϊι5. σΟΠβΕ π]ξπαν, Πα θη 

αποάδιμιη ὁ ατι86 δηΐθα δχϑβειββο οροιίοδί, ἀλλ᾽ ἄρα χαὶ 
τῶν ἐν τῷ λόγῳ αἹ, ἰπέ. ἐστὶν ὕλη, ν6] ὑπάρξει τι μέρος. 

ἄδϑηιι5 δηΐμ τοὶ, αποα ρυῖπιο ἰοο0 ροποπάϊτιι οδβϑί, 0] τοὶ 
Δ] οαἶπ5. ΠΟΙΟΠ ὁπ σο]ιηι8 ἀοἤηϊγο (εἰς ὃ πρῶτον τίϑεται 

«4, οἵ. δὰ 4 28. 1024 4), ατιᾶ81] υηδύουϊα δϑύ πούϊοηΐβ ἃ 5ρ6- 

οἷοι ἀοπηϊίδο, οἷ, 1014. 14 1024 8, 8, ---- (ηΐοτν! ροίαβε οπη 

μᾶς ἀἰδβραξαίίομα φαοα αἰδεϊποίίι5 ροβίθα οᾶρ. 8 δχροῃηϊί, ἰρϑϑπὶ 
τοὶ [ουιηδπι ΠΟ ΠΘΤΪ. 

1033α 5 ἐξ οὗ -- 28 λέγεται. Ἐδοία 56:16] τηδέογϊδθ 

τ] ΠΕ 0Π 6. 51π|1} οβύθηαι!ζ, “απο 0 δχ τηδίουϊα, ὃχ 4πἃ 165 
Παηΐ, ΠΟμΊ6η οὔϊδμι δοοϊρίδηξ εὐ δ 510 δἰὰ8 Πα ΠΟ ρΡδίϊΟ ἢ 5 

οδιιδἃ 80 ΤϑίϊοΟ. 

Τρ] Ποἰδου ΔΙ θυαπὴ οχ Αἰίθσο ἠϊοϊξαν ΠΟ, δα οχ ρυῖνδ- 
ἐϊοπα διέ αχ πιδίογιὰ (οἴ. Ῥῆγβ. 1 7. 9. 1924 8, οἱ ἀβδ νᾶυῦῖο 
Γογπ]δ ἔκ τινος αϑὰ δα 4 24); οἰθηϊμη οὐ δοοτοίϑηβ, 486 
οϑέ ρυινδίϊο, δὲ μβομο, απᾶ6 οϑέ τηδίουια, αἀἸοϊ ἔπ: 58 ηι5. ΠΘΕΪ. 

ἴδ Ὀυϊνδίίο, αοηϊδη ΡῸΓ ᾿Ρ58 1) [ΟΥΠ8 ΠῚ, ΘΟ ΠοΡαίοη6 δά- 

βαϊίαμι, ἃροΪθίασ, ποη Δα δι θίιν δα πα πουρδηάπμι δι 5έδ- 

ἴππ|, 4αθ μὴ απ ΡΘΓ ΘΘΠΘΓΔΕΟΠ ΘΙ δοσορίξ; τηδίουϊα συ ῖῸ δέ- 
Βιοέαν δα διὰ ΠΟΙ Δ ΠΠ]1Π|, 514 αἰ 46 πὶ 1ἀθπη οὖ β8η115 ΔΡΡΕ]- 
ἰδέιιν οὐ ἤομῸ 88ηπ8. {701 διιέθιη ρυϊνδίϊο ἱποθγία δϑέ δὲ ἴῃ- 

ἀοἤηϊέα, αιιθιηδάμηο ἀππη ἃ 65. ΡΓΙ δ Οἤθ μα σΟὨ δὲ οἵ βέδέμδο 
δὲ. ἐπροῦϊβ οὐ. δ᾽ϊογαιη Ρ] τ ποτ, 101 δἰϊψαϊ οχ τηδίθυϊα, 
ψοὶαί οχ δοῖθ, ἰΐα ν᾽ ἀ θέαν ΠΟΙΡῚ ), βἰοαί Δ4|101 6χ ργῖνᾶ- 

{10η6. ἴδπὶ “ΟἾΔ ΡΥν δύ ΟΠ8. ΠΟΙΠΘ ἢ ΠΟΙ ρΡοΐδϑβέ ΔΒ θουὶ 
84 ΠΠΟΠρΡ ἢ ἀδηὴ [ΟΥμηδ νοὶ ΤῸ] ΘΟΠΟΓΘίδπ), Π6 ἰπ Πΐβ 4αϊ- 

ἀ6πὶ 1 8511 π| πηδίθυϊ 6 ΠΟΙΊΘῊ ἴοτυιηδα {1 θυ], γ ΘΓ απ ΡΟ 15 
Παοαρδίο ααδαάδηι ἰηἊ6 ἴἶοχα οὐ ἀθο!παία (ἐχείνενον αἴ, 

1) δοκεῖ γίγνεσϑαι 415. Νεραῖίο, 4πδτα ἃηΐθ νυ. δοκεῖ μαβεὶ Βεββαγῖο 

«οχ ἢὶβ ποῃ ἀϊοοπίαν ἢοτῖ.» εἰ [ογίαβθε ΑἸθχαπάογ Ρ. 462, 2, ποη ροϊεβὲ οοπ- 

ΟἸΠΑΓῚ σατα ἐππποῖαῖο Ῥτοχίτηθ βαχαθηῖ: διὸ ὥσπερ καλ., {αθπὰ φυϊάσθμη οχ 

Πὰς δοιηραγαῖοπε οο Ποῖ: σ., εαπὶ πηδέουϊα πα, οὐἶπ5. δϑὲ στέρησις ἄδηλος, 

ἤθη ἱρ πη Δα εν! δα παπουραπάδτη ἔογππαπη, φαθιηδάπηοάττα ρεϊναῖο, νε- 

Ιαΐά ὃ κάμνων, ποπ δαϊιθείατν. 
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͵ ΄ω 

παράγεται «17, οἵ. ῬΗγ5. 1 8. 245) 11: παρωνυμιάζοντες)), 
βίαξιια ΠΟῚ αἰοϊἑπν ἃ 65, 564 Δ6 68, “οιηι15 ΠΟ ΙΔ έθυ 8, 
504 Ἰαξοτγιεῖα, οἵ, ῬΕγΞ. 1]. 1.: τὸ μὲν γὰρ σχηματιζόμενον --- 

) ω ξ τ ῃ - ᾿ ᾽ 7 [ψ΄ 
οὐ λέγομεν ἐκεῖνο ἐξ οὗ ἐστίν, οἷον τὸν ἀνδριάντα χαλκὸν ---, 

ἀλλὰ παρωνυμιάζοντες τὸ μὲν χαλχοῦν τὸ δὲ κήρινον τὸ δὲ 
ξύλινον χτλ. 1 7. 190. 25. Ομποά δαΐοθιῃ οχ δ 16 οἵ ἰδύθυιθιιβ 
[Ἀπ] 8] 6Χ πιδίουϊἃ βίδίιιαιη ἀομπηχιο ον αἰχιέ, ᾿ὰ ἰρϑαμι 
αἷξ ἴὰ ἀαἸἸζα Ο Θμ ν ΟΣ ΡΟ 586 5] δουίτι5 δίξθη θυ 8, ἐπδὶ οὐδ᾽ 
ὡς χτλ. α19; 865 Θηΐμι, ααδίρθηϊιβ. οϑί μΟῸ ἰρϑαπι 865, μ.Π|8}} 

5010 χτηἰαί! ΟΠ τι 646 βἰαύια ἢαΐ; τηδύουδθ. δαίθι, 486 
ῬΤΌΡΥΪΘ ἃσ 5 Ρ]1οἱΐον (ἁπλῶς 421} ποῦ ποιηίηθ δρρο!} δίατ, 
Ποῦ δϑύ βου! το, ταὖ Ρ6 1 τη δ] 6 4ιδη ἀπ ᾿ρ58 [ΟΥΙΠΔ ΠῚ 

ἴῃ 86 τϑοϊρίαί, διὰ τὸ δεῖν μεταβάλλοντος γίγνεσϑαι ἐξ οὗ 
α21. --- [Πηΐνοῦβα πᾶθο ἀἰβραΐαίο 46 Παρ 8 Π 615 ὃχ ππδύθυϊᾶ 
ΓΘ 15 απο 0 40 απ το 415 σομδογοαΐί, ἀρίο νἹἀθίαν ΑἸ οχδη- 
ἄδν βἰϑηϊἤοατο ρΡ. 462, 7: ἢ οὐδεμίαν ἄλλην (χρείαν παρέχε- 

2 ) Ἀ Ω͂ “ “ - . 7ὔ ; , 

ται), ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἔδειξεν ὅτι πᾶν τὸ γινόμενον ἔχ τινος γίνε- 

ται, διαρϑρῶσαι ἠϑέλησε καὶ τὸ πῶς λέγονται τὰ γινόμενα. 

ἘΑΕ ὙΤΙ. 

Τονηια τοὶ ποὴ ΧῊῺῈ δα οοί, ϑϑμηουαἴμ" ὉθγῸ ἐὰ φιοά 6 
πιαΐονϊα οἵ ζογηῆῖα σοπιροδίίιηιν Θέ. ασοραάοηία αὐ πκαίΐονἱαμι 

ονμπια --- 19; 564 ργορίονοα ποι 68ξ ϑδίαζιθηάμηι, Κονηιαηι 
ἔρβδαῃι ρον 86 ἰαῃηγιίαηι γϑηὶ δϑραναἴαηι 16 ὕθ᾽ 6 6886, ἥιιαθ 

68: Ῥιαίονια δοηϊοηίία -- ὺ29; κιρνιξ δηΐηι γ,65 ποτὶ θα: Ἰαἰθὶβ 

ἑαπιφιαηι δα δηιρίανἐθιιδ, φιιαθ ρ61' 86 Θιϑἰδίαπί, 564] δι: αἰϊὲβ 

γϑῦτι5 οἱἰιιδάίδηι δροοϊοὶ --- 1034α 8. 

1033α 24 ἐπεὶ δὲ --- 19 τόδε. ἘῸΥΠΠΔΠ ΠΟ Θ6Π6- 

ΓᾺΡῚ αὖ σοΙηρτοθ θοῦ, ἐγία 11ὰ ἴῃ πποιπουίδι γανοοδύ (ἐπεὶ δέ 

«24}); 486 ἴῃ πα} Ποὺ Θθηθγαίθης ᾿ηνθηϊδηίιν, τὸ ὑπό τι- 

γος, τὸ ἔχ τινος (α26 διώρισται, εἴ. Ἴ. 1038α 8), τὸ τί (τὶ 
ΒΟΙΙρϑὶ «27 βϑοιίιβ δὲ ΑἸ χδη γι διιοίογιδίοιη Ρ. 462, 18 οἱ 
οοπδίαηΐοιη ΑὙἰβέο ο 5. τπιϑίπμη; ΡΓΟΠΟΙηΘη ὅ, ααοα να]οῸ οχ- 
Ποίαν, οἰππ θη ρδγίαι]αί ΘΠ οἰ δ. ΘΟΠΓΟΥΠΙ ΔΙ ΟΠ 6 πι). [8η] 

15, ἐγ ΓΘ Δ] αι οἴ ΠοἰΓ, 11] τηαὐοτΐδηι ΠΟῚ ἴδαοϊί, ὥσπερ 

οὐδὲ τὸ ὑποχείμενον ποιεῖ (ἰηΐ. ὁ ποιῶν, οἷον) τὸν χαλκόν, 
Ἰέα προ ἴογιηδηι ἴαοϊξ, Ὠἶδὶ ἰοτίθ ρὸὺ δοοίἀθῃβ [ὈὉγμλδι ο[Π]- 

σατο ἀἰϊοαίαν, ααοπίδηι ἴογμᾶθ οὐ τηδίοσία οἰοῖΆ ΘΟὨ ι1)- 
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οὔοπθη. ΕΘΗ 581 [ΟΥ̓Δ 6 βίδἐι θη τ15. οὐ ᾿ρ5118 6586 5.6η6- 
ΓαύΟΠΘμὶ (εἰ γὰρ ποιεῖ α34, τοῦ δὲ σφαίρᾳ εἶναι ὅλως εἰ 
ἔσται γένεσις 11, 1 ααϊάθιη. ἰαίατγιπι ἔσταν δχ δποίουι- 

(αΐα ΑΙΟχαπανὶ ρ. 463, 17 5ου!ρ8ὶ δὰ 5! ΠΟΔΙΙΟΠ6. ἐθιηρΟΥ 5 
[αΐαν!, 46 4πὰ αἰχὶ ΟΡ 8. Ρ. ΘὉ 83..), δά δᾶπο Θ᾽ ΘΠ ΓΔΕ ΟΠ ΘΙ 
᾿ζθγαιη ΓΘΑΠΙ ΡΟΥΘ τηδύθυα δ [Οὐπὰ, ἔχ τίνος ἂν ποιοίη 
ἄλλου "1, ἔχ τινός τι ἔσται 11: αἸέοτα ἔογιπδθ ρᾶγβ8, ῃἰμ- 
ΤᾺ) ΘΘΠΙΒ. Οἱ βιθιθοία οϑί ποίϊο, οἷ. δά 7. 1033. 4, δΠὰ- 

βοηάα δϑϑοί ΡΓῸ τηδίουϊδ βῖνθ ΡΓῸ 60 ἴῃ ητ|00 δχβιβίδε φαρα 

418. εἴποι (τὸ μὲν ἐν ᾧ ἔσται ὃ ποιεῖ 14, 1. 6. τὸ μὲν 
ἔσται ὑποκείμενον, ἐν ᾧ τὸ εἶδος ἔσται, ὃ ποιεῖ ὁ ποιῶν 

περὶ αὐτό ΑἸοχ. ρ. 463, 20), αἰέογιαμθ ργὸ ἴουηᾶ 4886 ἴῃ 
χτηδίοτία ἰηβὶί, τὸ δ᾽ ἐν ἐκείνῳ 15, οὐ δχ υἱγοααθ ἔογπηα 1ζἃ 

δνδάογοί, αὖ γΓ65. 56}5101}185, σθαι! δοηθᾶ βίδξαδ, δχ τηδίουϊα οἵ 

ἴονπα δβϑύ οομηροβίία. Αἱ ᾿ἴὰ ϑϑηθγύδίοη68. ἴῃ ᾿πΠηϊιπ 80- 
ἴγθηΐ ὑ4, οὐ δα ιδιη! δῦ γθιὴ οθηθγα πη ἤδη ἱΠΠΠη]88 Γ65 Δ 68 
ΠΘΡῚ οροτίογοί, φιοα οϑὲ τηδηϊ βίο ἀθϑαγάμπμη. φανερὸν ἄρα 
ὅτι οὐδὲ τὸ εἶδος --- οὐ γίγνεται, --- οὐδὲ τὸ τί ἦν εἶναι δ. 
(Νερδεοηρβ οὐδέ --- οὐδέ σαν ῥγὸ οὔτε --- οὔτε ροϑβίία8 ρμὲ- 
(65, αὖ ΑἸίθγα δ δ] [θυ πθοθββατῖο τοίθγαίαγ; 564 ρυῖαβ οὐδέ 

ΒΘ Πα αὐ 8 Π ΠΟ, ΠΙΠΏΪΓΙΠῚ αὖ τηδίουϊα ΠΟῚ ΘΘΠΟΓΔίαΓ, 

ἴα π66 ἴολιηα. ἀΑἰέθυαμη δαΐθαι οὐδέ 68, α86 ἔγθαι οἰ 5β᾽ πὰ 
δϑί, σϑίίοηθ δα ρυῖογοιη τοίου. ποϑ δ ο θη. [6 η 6. Π6- 

ϑϑίίο οὐ ροξέ ἰπίουροϑβίία δψαοι γοῦθδ, ἢ ὅ τι --- μορφήν, 

ὨΪ 81] ἃ] πἃ απδπη ΡΤΙΟΓΘῚ ΘΟ ΙΓ ΟΠ Θιη ἰΐογαί.) πὰ ἴῃ ρῥτο- 
Ροβιομθ ααοά οοῃϊπηρὶ τὸ εἶδος οἱ τὸ τί ἦν εἶναι, 0 ἢ 
ΡΟὨΙ δοτμ αἰἰβουηθη αποάάδιη, 566 αὶ αἰϊοδί εἶδος δἀ- 

ἰθοία αἰίεσγα [ουιη]α δοσιγαί8 ἀδίιηϊξ, ααοιηδαπιηοάπηι 886- 

Ῥίββίπηθ. [ΠΟΙ 886 ΡΓῸ ΒΥ ΒΟΉγ 8 σΟηϊαΠοΐα ΘΟ Ἶτητ5 εἶδος, τὸ 

τί ἣν εἶναι, οὐσία. 4. 1030α 12. 10. 1035 15, 16. 6. 1031 
18. 022. 7. 1092) 2, 14. 11. 1057. 23, 24. 18. 1058) 14. 
ΑἹ 8. 988α 27. 7. 9884. 85. 10. 9984 18. 7᾽ 4. 1007« 20. 
4 2. 1013. 20. 17. 1022α 8. ΜΗ 4. 1044«836. 41, 9. 1078« 2. 
- Νοη ἰρ88ἃ ἰρίταν [οτιηὰ σθηογαίαιν, 5664 Θ᾽ η γα πηΪΟ6 ΘοΓ- 
Ὠἰξαν ἴῃ ΘΟὨΪ Πού η6 [οτμδθ οαπὶ πηδίοτία, ἡ σύνοδος γίγνε- 

ται 17, τὸ χαλχῆν εἶναι σφαῖραν ποιεῖ, ποη τὸ σφαίρᾳ εἶς 

γαν 8, τὸ τί ἣν εἶναί ἐστιν ὃ ἐν ἄλλῳ γίγνεται δ, πο 
αὐτὸ γίγνεται. --- 16 οἷον, οἷ. ὦ 4 4. 985) 6. 

1038) 19 πότερον -- Ιθϑέα 8 εἶδος. Ἐχ δᾶ σ'6πε- 
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ταί οἶδ Θχρ!!οαίοημθ ἴδοι !α ααϊβρίδιη 60 ἰῃ]αοαίιν, αὐ ἴοι- 
Π28}, 486. οὕ} Ἰηδέθγϊα οΟΠἰ Πρ απ!" Θϑιησια ἀοΠ ηἰδί, ᾿ρϑδμ 

ΡΘΙ 86 Ριδοίου ΤῸ5 86η51:} 1165 Τ6 ἃ ψνϑυϊαΐο 6886 βίδίιιδί, σό- 

τερον οὖν ἔστι τις σφαῖρα παρὰ τάσδε (1ι. 6. ρνδρίεν 5ἰῃ- 
Θαϊα5. οὐ 856}81}}}}65, οἵ. δ ἅ. 997) 30, 85. 4 2. 1014« 22 εἱ 

δα 4 9. 990 8) ἢ) οἰκία παρὰ τὰς πλίνϑους 1). Δά Βδῃο 

αδοβύϊομθηι ἰΐα τοβροηάοί Αὐιβίοίο  θβ, τ 51 [ὉΥ ἃ 5. ΒΘΟΥΒΙ ΠῚ 
6556 ῬΡΟΠΟΙΓΘΙηι5, ῬΘΠΘΙΡ ΔΙ ΟΠ ΘΩ ΟΙΠΪΠῸ (0}}1 σοηβοδί, 7) οὐδ᾽ 
ἄν ποτε ἐγίγνετο εἰ οὕτως ἣν τόδε τι. (Π)6 ρανγίουϊα ἤ δά 

50] Ποδ δὴ ΤΟΒΡΟΠΒΙΟΠοΙὴ οἴ, δά 4. 103θ0α 2.) Οποά οἱ 

[ἃ βίαϊιιαί, ΘΟΠΠΡῚ ροίοβύ 90}}. Ζ 13. 1039. 8. 544.; οἴθηϊιη 
4αοηΐαηι Θχ ἀπιαθιι5. βαδίδ μ 115, 486 4αϊάθηι δοία βἰηΐ, ἡπ- 
408} ἀπὰ Θχϑι δύ! Βα 5 δηξῖδ, 51 δὲ [ΟΥ̓Δ δ τηδίθυ δι αὐνιτη- 
416 Ρ61 886. 6886 ΡΟΠΘΓΟΙΉϊ8, ΠΏ 8) Οχ αἰγοαιδ οχϑιβίογοί 

Γ65. ἀδἤηϊα ἃς 56}51}}}15, τόδε τι. Ῥομποηάμπμ ρμοίϊι5, 51 Γ6- 

οδ Ἀββθάπου Αγ βίοίθ!β βθηςθηξ δ), αἰσυπηηιιθ 1ΐα οὐ ΔΙ Γαι 
οχβρϑοίοί, πιδίθυϊα τὸ ἰουμὰθ ἀ ΘΠ ΠΟ 6, [οτιηᾶ τ πηδΐο- 

τἴδμι ἀΘΠη! θη ἄδιὴ δχβρθοίοί, πθυΐγα νΘΓῸ ΡῈΓ 86 οὖ δρϑβοϊαίς 
δἰ. [(ὰ φαϊάθι ἴουπα τὸ τοιόνδε σημαίνει "21, 5ἶνα περὶ 
οὐσίαν τὸ ποιὸν ἀφορίζει (αι. ὅ. θὺ 20, πδᾳαδ δβὲ τ68 8601Γ- 
51 ἃ0 Ρ6Γ 86 δχϑίβίθηβ, ἀλλὰ ποιεῖ χαὶ γεννᾷ (ἰηΐ. ὁ ποιῶν 
καὶ γεννῶν) ἐκ τοῦδε (1. 6. ἐκ τῆς ὕλης) τοιόνδε. ΟὐδΓα 
μᾶθο οοιία τδίο, διά γε ταῦτα ὑ29, ποῃ οβϑί ἰάοῃϑαᾶ εὖ ἰάδα6 

6588 ἰη46. σοιῃρΓοΟ γοηΐαι, οἵ, α΄ 9. 991. 8. Ασοραϊί αᾳποὰ 
᾿ναϊο ΘΟ ΠΘΓ ΕΟ ἢΪ8. ΟΧΡἢΙοδηδ6. γέ Γοραρηδῇ ον! ἀθηΐα γ6- 
Τα) Ππδία ἢ, απιᾶ6, αὖ βδ86ρ6 ᾿ηοηθὺ Ατὶβίοίς}] 68 (οἵ. 2. 
1026ὺ 10. 7. 1092α 19 οἱ δἀ 4 8. 10170 10), «ιυπμμηᾶχί πιο 

ΡΓῸ βιυιβίδης 8 βαμύ Βαροπάδο, οὐσίαι γὰρ μάλιστα αὗται 
1034. 4, (Αὐεοαϊαιη, φαΐ να]ρὸ δα άϊίαν δηΐο μάλιστα, Ουλϊε- 

(θὰ 6886, οἵ δχ Αἰθχαηάνὶ διοίουαΐθ Ρ. 405, 17 ργοθὰ- 
θ116 οδί, οὐ δομηνηδίαιν ς0}}. 7. 1032α 19: τοιούτων, ἃ δὴ 

μάλιστα λέγομεν οὐσίας εἶναι.) Νάιῃ δά Ποιηίηθμι δαααιην 
ΘΘΠοΡ δ ἤτμ ΠῸῚ ΓΘ] αν ἰάΘα ΠΟΙ] 5. ν 6] δαὶ, 564 Δ[1π|8 
ὨομΟ, 8|1π|8 Θα4αιι5. ΤῸ ψογὰ δχϑίβίθηβ, 4] {Πππηὶ ργορὶοηδί. 
Οοαϑι ἴῃ 118. τοθιι8, 486 δι ϑίδηψ γι ΠΟΙΏΘῺ 8810 510] 
ἴᾳγθ νη ]οδηῦ, Π0) οϑ Οριιβ ἰἀθαναμη ΘΧχθιμρ] Αι 15, μια} {0 
Οὐδ ΠῚ) τηΐηϊ15. ἴῃ γ 6] [4115 4 ρΟΩὶ ΠἰοΘὈ, οἴ. «4 9. 99}} 7. -- 

1) δερυϊνοάα νουτῖϊ « Ἰαιου εἴαθ.»; ἂς διιρονίου! τποιαρτο: παρὼ τάσδε (ἴηι. 

σφαίρας), ἀρ τις σοτία γοϑροπάογοίτ, 51 βουρίαμα 5561: παρὰ τὰς πλιυν- 

ϑίνους. 
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20 ὅλως, οἵ. δά 4] 9. 990) 17. Ορροηϊξαν. πηΐϊνογβαϊα σ- 
θὺι5 βἰῃθι δ, ἡ σφαῖρα ἡ χαλκῆ ἧδί ν25. --- 1034α 4 ἱχα- 

γὸν τὸ γεννῶν ποιῆσαι. Οἰηϊδδαιη δβῦ ν. ποιῆσαι ΟϊΘοΐαμη, 

αὖ ααοά ἴαο!]α βαρρίθαίαγ, τὸ γεννώμενον, εἴ. 9. 1034) 17: 
ἀνάγχη προὐπάρχειν ἑτέραν οὐσίαν ἐντελεχείᾳ οὖσαν ἢ ποιεῖ. 
--- α8 ἄτομον γὰρ τὸ εἶδος, οἴ. δὰ Β 8. 998ὺ 29. 1.8. 1θῦϑα 
18. 9. 10ῦ8ὺ ὅ. Αη. ροβί. Π| 13. 974 19. 

ΓΑ ἿΣ. 

ὕπαο αΐ. εὖ φιαράαηι ζονἐεϊίο ρον αἂὸ ρθι" αν θην 
εἰγιεϊαπέιιν", αἴΐα πον ἐΐδηι --- 1θ084α 21, ἐφιιϊα φειῖα γαΐ, χονὶ 

φμοαἋαπεηπιοο θα γ6 σοβϑηοηιῖηα --- 7. ἤογπιάαηι φιοά «[6- 
πιοπδίγαὐὶέ ποὴ πη Υαγὶ, ἐα ποπ δοίπηιν α(ἷ διιδίαπίαηι, 566 

ρμαγνϊΐον" αὐ οππθα σαΐοβονὶα ρον ΐηθῦ6 --- ὑ 19. 

1034. 9 ἀπορήσειξ --- 2] μέρους. ΑἸΐὰ οὐ Ρ6Σ αἵ- 
ἴδηι {πη οὐ [ουύα!ο, 4|1ὰ πο ἤπηΐξ Ηἶδὶ ΡῸΓ ἁγέοθιη, οἵ. Απ. 

Ροβί. Π 11. 9ὅα 8: ἐν δὲ τοῖς ἀπὸ διανοίας τὰ μὲν οὐδέ- 

ποτὲ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ὑπάρχει, οἷον οἰχία ἢ ἀνδριάς, 
οὐδ᾽ ἐξ ἀνάγκης, ἀλλ᾽ ἕνεχά του, τὰ δὲ καὶ ἀπὸ τύχης, οἷον 

ὑγίδξια χαὶ σωτηρία. ἘΠκ5 ἀἰΒΟΓΙΠΏ] 58 σα υβ8}} ΑἸ. 6 τηδίο- 

τία τϑρϑίξ, ἡ ὕλη ἡ ἄρχουσα τῆς γενέσεως χτλ. ΑἸ], εἴ. 7. 

1092) 81, ᾧὉ1 φυϊά θην ἡπαίθυδπι. ΠΟ Θδι ἐη.6 1910, ααδ6 αἵ 
ΡΓΟΙΒα5. ᾿Π46 Πα πρώτως καὶ κυρίως πο. ποιηΐηθ ἃρρο ἰὰ- 
αν, 564 δδι ρμούϊα8β, 4186 4ασιη τὰ ταίίομηθ ἀοἤηίία 5ἰ6, νϑ- 

Ια ἰαρί 465. δὲ σουρὰβ Βαιπμδηπμι, αἰΐὰα ταΐοηθ ἀθἤηϊίοηϊ τὸ- 
οἰρίθηάδθ ἰάοηθὰ εβϑί. Ηδϑο ἰϑιταν τπδίθυϊα αὖ τηογθδΐαν νοὶ] 

ΠΘΟΘΒΒΩΓΙΟ Θχίογηι ΘΠ ἀ8}1 πποΐο ΓΘ ΓΘααΪ, ν 6] ΠΟῊ τὸ- 
ΔΌΙΙΓ ΠΘΟΘΒΒΔΤΙΟ; 86 81] ροΐδϑί ΠΟΥ ΘΓῚ 51Πη6 Θχίθιγηο ᾿ποΐογρ, 

γ6] δὰ ροΐεοβί γδίϊομθ την οὶ, 486 δ ΓΘ ΔΙ πᾶι οἰπείθη- 
ἄδιη ῃδοθϑβδσῖα οδί, σοὶ ποὴ ἰδίθηι, 564 τποάο δἰ ίππὶ τηοέμη 

Δατη 10, ν δ᾽ αὉ} Ιρ᾽ 465 ροββαπῦ 11 φαϊ θη ΠΟΥ ΘΥΪ 51Π6 Θϑιιδἃ 
δχίθγηδ, Π6 6 ἰδιηθη ἰΐα τί οἰποίαηΐ δοάιποίπιη, 5οὰ αὐ ἀ6οι- 

8) οαάἠδηΐ, ἀδύνατον ὡδὶ κινηϑῆναι ---, ὡδὶ μέντοι ναί «10. 

Εχ ΠῚ5. αἰβογιμα 1 15. 16} ΠΟ Ἱτππι, ΟΣ 8]|1ἃ ΠΟ ΡΟββιηΐ ΠΟΓῚ 
Ηἶδ᾽ ΡῈΓ ΡΠ θη, Α]Ϊὰ ροββίηδ; ααΐρρο πᾶθο που Θηΐ ΡΘΓ 

Θἃ5 Οδ 885 πον ηΐοβ, 486 46 ΟῚ Βα δὰ! δγέθιη, [ἈΠ 6 ἢ 

ΠΟΥ ΘΡΙ ρΡοΟββαηΐ (ΘΠ) ΠΙΠΉΪ ΓΙ ἴῃ ἸΠΟ πη, 6χ 40 ΟΡ᾿8 6χ- 

βιβίαί ) νοὶ ἰρβᾶθ ροῖ 868 (αὐτῶν « 20), γ6] ἃ} ἃ}115. δυϊβ ᾿ξθι 
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ΘΧΡ ΟΡ 5, 7) ἐχ μέρους «21. Οὐδ οχΧ ϑ8ιιἃ ἱρϑουιῃ ρᾶγίο 
Αἰΐψαα ᾿ηονθηίαν, θὰ ααοάδιμηηοο 6Χχ 886 ᾿ρ818. ᾿πονοῦὶ νἱά6- 
βαμίαν, υὐ χενεῖσϑαι δυναμένων αὐτῶν --- ἢ ἐκ μέρους 

ΒΟῈ πα] (πὶ αἰ ογαῦ; ααᾶγα μαι 8010 δὴ μέρος ἢ. 1. οἃ νὶ 
ΑΥν ἀϑβαγρανουῖῦ, απ ΒΡΓὰ Οδιιβᾶη δηϊοοοδηΐθη τοὶ οἴϊο- 

οἴαθ ραγέθῃιν αἰχὶῦ 6556, σθαι! οδ]Ογ θη βδηϊξαί 5. ραγίθμ, οἵ. 
1. 1032 26. --- «11 τῶν μὲν ἡ ὕλη --- ἡ μὲν χτλὰ. Ἐπαη- 
οἰαίϊο Δ] 106 οϑὲ ἱποορία, ΔΙ 16 οοη ηπαΐὰ. Ιηοορία Θηΐμ δϑί 
80 51 ἀοίηἀθ βουίθεγο νοὶ ]οῦ: τῶν μὲν ἡ ὕλη τοιαύτη ἐστὶν 

οἵα κινεῖσϑαι, τῶν δ᾽ οὔ, οομϊηιιαία γο1Ὸ 5ϊ6, δ 8ὶ {Ππ4 

τῶν μέν οἰπηΐπο ἀϊοίαη] ΠΟ οδβϑοῦ: τῶν γιγνομένων ἡ μὲν 

ὕλη τοιαύτη ἐστί --- ἡ δὲ κτλ. Οαδα δά ἀοῇηϊοπάδιῃ ππᾶ- 
[γα παίαγαμι Δ4 ΑἸ 41 νουρθὰ: ἡ ἄρχουσα --- πράγματος, δὰ 

πιαα πα οΟηβίγ οὕ! ΟἹ ν᾽ ἀθηΐαν ΟΟΟαΒΙ ΟΠ 6) (641586. 
1034« 2] δῆλον --- 30 ϑερομότης. Οποά δηΐθα ἀ6 

τ θιιβ πδίαγα ἢ ιι5. ἀθιηοηβίγαν!{ (ὥσπερ τὰ φύσει «23, πᾶϊη 

Ρᾶγι. ὥσπερ ΘσΟΙΠρ ΓΔΕ ΟΠ Θ δου, ΠΟ ΘΧθηρ] μη), φιοά 581- 

Θ.Ϊ ΠΟΣῚ ραίαν! ϑοῃνν. ἴῃ ἸΠΘΓΡΥ. σ θυ ηδοι] ἃ), 4811} 6 Τθιη 
ΘΈΠΕΟΓΑΓΙ ΟΧ 8]1ἃ δἰ βάθη ΘΌΠουΐ5, οἵ. 8. 10383ὺ 29, 146πὶ δά 

το ψαα ο᾽Θμθγί οἶδ θθηοτὰ, πάντα α 22, νι Ποϊοϑιιμ οὐ ἔου- 

ἐαϊΐαιη, οχίθπαϊ αποάαιηθο ἀοοοί. Ἐθηϊη ἴῃ ἢ15. οὐδ], 
ὨΪΒῚ φαϊὰ ρον δοοίάθηβ [δοίαμη οϑύ, νϑ]α 51 ἀοιηιβ [αοία οδβί 
ποχὶδ οαϊρίδιη ν 6] βα! α γῖ5, α 25, οἵ. Δ' 2. 1020. 6, φα!α νει 

ΡΓΟΡ ΘΓ 6Χ τ ΘΟΡΠΟΙἶΠ6; ἢ δηΐμ 7) ἐκ μέρους ὁμωνύ- 

μου --, ἡ γὰρ τέχνη τὸ εἶδος «23, οἵ. 1. 1082 12: γίνε- 
σϑαι --- τὴν οἰχίαν ἐξ οἰκίας, τῆς ἄνευ ὕλης τὴν ἔχουσαν 

ὕλην. Δοαϊποίπιη δηΐπὶ τηδίουϊαϊα πὲ οχ δράϊποῖὶο ἱπηπιαίθ- 

ΓΙΑ], 40 ὩγίΠος οορ!ίαίο. Ἠδοο δα! Ποἱ ποίΐο ρᾶγ8 ροίεϑί 
ἀἴοὶ Δοα 11}, ἀποηϊαη 56 Ή51}0116 Δα! Πποίαμι οχ πηδίοιϊα οἱ 

ἴονιπα οοδἰαἰΐ, οὐ θὰ ααϊάδιη ρᾶγ8 ὁμώνυμος. Οἰμπηΐα ἰοίίαΣ 
Ππηΐ, αἱΐ, ἢ ἐκ μέρους ὁμωνύμου ---, ἢ ἐκ μέρους ἢ ἔχοντός 
τι μέρος α24, θα «αΐη αἰΐψαο {ΠΡ νου ουροτο ἀδρτᾶ- 
ναία βἰηῦ πὸ ἀαθιζο; νἱἀθίμαν οηΐμη [ουγὶ νἱὶχ ροβ886, αὐ οΡ- 
Ροπδηΐαν Ἰμΐο 56 μέρος ὁμώνυμον οἷ, μέρος 5ἰπηρ]1οἰέον, Ρτδ6- 

βουίίηι απ ΠΟΟ Θἰϊδιι μέρος οσοΟρ]αηάτι) 6586 ὁμώνυμον 6Χχ 

ΒΡ ΘΕ ΟΥθιι8. ν 18 422 ἀρρᾶγθαί. Οἷ0 βθηβιι νοα. μέρος 
Βοο Δἰέεσο ἰοοο, 424, βυγρανοιϊέ, οχ Θχθμιρ} 18 ἀοίμά 6 4}1ἃ- 

(15 ΘΟΘΠΟ5ο] ψ6ὶ αἰνιηᾶτὶ ροίοϑί, ΝΙηΐγαμ θᾶ, 4πᾶ6 ἴῃ ο[ξ- 
οἰθημάα βδηϊίαΐθ, αὐ Αὐἰβϑύοίθ 5. Ἔχ θη ρ] πὴ ἔθη Θδιηιι5, ᾿ρβᾶμ 88ἃ- 
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ηἰίδύθμι δηξθοοάπῃηΐ, ναι σα ον, δα ΡΓῸ ρμᾶτία βδηϊία 15. βιιηΐ 
πα οηἃ, πὲ βϑαιῖίαν θὰ γ 6] ἰρ8ἃ βδηϊίαβ νοὶ ρδγ8. 5818 18, 
οἵ, 7. 1032) 20. [Ια φαδίοηϊιβ οχ οά]ογο οἰ οἰέαν 58 η 1088, 
Βῖγ 6 18. σΟΉ 5110 πιθά τοὶ βῖνο ουξαϊο οχϑίι{, 510. οἰΐδι 4π0- 

ἀδιημηοο ὁχ τὸ οορῃοΙΪη6 ἐἰοὶ ροίοβί οἰΠοὶ. 
ΗΙ5 81 ἴὴ πμῃϊνοῦϑιη υἱάθοῦ Ατιβίοίθ β βοη θη ἃ) 85856- 

οαΐα5. 6556, Γοβϑίδηξ ἐδιηθ 4π86 ᾿η ον ργθίδίίομθ οροαηί. Ριὶ- 
ΜΠ11} ΘΗΪΠῚ ααδοΥαγ, οἷ αἰχοῦῖς ἐξ ὁμωνύμου οτηπϊὰ ΠΟΥ], 

60 ροίϊπ8 ἐκ συνωνύμου, 5ἰααϊάθιηη οὐ Τ65 πδίαγα! 5 Ππηΐ ἐχ 

συνωνύμων, οὖ ἀοιμιβ. οορ]αία, 6Χχ 418 56η51}}}}}8. ἢξ ἀοιηι8, 

μὰΐϊο οϑὲ συνώνυμος, ἰδιηηάδιη εἶδος τῷ συνόλῳ, οἵ. ἀ6 ν. συν- 
ώνυμος δὰ 4 6. 987) 10. 864. οἁοτοιη οὐ βδηϊίζαΐθηι, 4ὰδ6 

5πη0 1ἢ ΔΙίοσο αι! Πού! 15. ἡποη ΓΟ, νἱχ τοοΐθ οχ Δυιβδίοίοθ- 

115. βοηΐθηξα συνωνύμους ἀϊχοιῖδ; ργορίογθα 60 νοοᾶθα!ο νἱ- 
ἀοίαι τι581185. 6586, φιοα παι ἰδΐϊιι5. ραΐοδί δα πὐσιπηααα ρΡ05- 
βἰὉ {γ8}]. --- Τ)οῖμδ τπδηϊ βίο ἀοργαναία βυηὲ νορρὰ α24: ἢ 
ὑπὸ νοῦ, ποάπθ δηΐπι ροββαηξ πᾶθς ΟΡΡΟΙΪ 5ιρουϊουὶ τηθιη- 

το: 1) ἐκ μέρους ὁμωνύμου, οἷον οἰκία ἐξ οἰχίας, φαοῃΐδιη 

Θοηϊνο οἰκίας ποίίομθη ΔΘ ΠΟ ἀρὰ δηϊηππι οορἸξαΐδιη 
,ΒΙΘὨΙΠοδΙ, 564 ρου ἀθθθηῦ δὰ δχρ]!οαπάμπιῃ ν. οἰχέας. 

Οὐυἱά 5ογρβου Αὐἰβίοίθ! θβ, ἀπ Π 0116 οϑύ ἀἴσοσο; ἀπο ΘηΪμῃ 
864 νυ]ρο.. ργοχίμηα δοσοάαί: ἢ ὑπὸ νοῦ (ἰπί. ἐστί) νο]: τῆς 
ὑπὸ νοῦ, ποῃ νἱ οί ομὶ Ατ. ἀϊοομαϊ οσοηῃϑιοίπαϊης. 5805 

σΟμοίηογο. --- Ἰ)οηΐααθ. δχίλθια νϑρὰ «29: διὸ χαὶ --- 30 
ϑερμότης, ρΡοβϑδηΐ {Πὰ φαϊάθιη φαοάδιμηο ὁ. Θχρ ον]: Ρτο- 
Ρίεγθα οἅ]ου ὃχ τηθίϊ ΟΥαι5 ἀἰοἰίαν βαηϊξαύθηι οἴποθγο, ααΐὰ 
1Ππ4 ᾿πα!οαίαν βδηϊαΐθη οἰποογο, οαἱ ἰδιη 8 π) ΘΟΠΒΘΠΆΘΗΒ 
ΔΟΟΙαΙ ΘΆΪΟΥ ΘΟΙΡΟΥΒ, δὲ 6χ 60 ΠἰΠΉ ΓπΠμ 58 188. 564 60}- 

ἰογίδμη ἤδη 6556. ΘΧρ] Δ ΟΠ μη, οὐ ρᾶγιτῃ ἃρίθ ἁἰ τι 50} 16- 
οἴπμι ΡΟηὶ ν. ποιξῖ δίαιιθ δηΐθα ψ γ} 1} ποιδῖν, ἃρρᾶγού; δοοθ- 

ἀπ «αοά ΑΙοχ. ργὸ συμβέβηκε ϑερμότης νἱἀδίαν. Βα αΪ586: 

συμβέθηχεν ἡ ὑγίεια. Ἦσο τοραίδηθθθαβ. ΠΟ ἱπηρτο θά 116 
νἀ ταν βουρύμπμι [πἰ586: διὸ χαὶ λέγεται ποιεῖν (ἴηι. ἡ ἐν 

τῇ κινήσει ϑερμότης τὴν ὑγίξιαν), ὅτι ἐχεῖνο (Ἰἰηΐ. τὴν ἐν 
τῷ σώματι ϑερμότητα) ποιεῖ, ᾧ ἀχολουϑεῖ καὶ συμβέβηκεν 
ἡ ὑγίξια. 

1034« 30 ὥστε --- 7] αὐτῶν. Ῥαγέίουϊα. οΟμποϊπἀθηάϊ 
ὥστε θη νἱάρίμν δὰ τιηϊνουβαηι, (8) 1060. ΘΧΡΟΒΆΪΠΏ8, 

αἰβρυίαίομοθμι, «21 --- 80, τ ΟΕ ΡΟ586, 564 δά ρτῖιι5 αἰδέϊη- 
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οἰ οἢ5. πῃ γα), α 29, απ ααϊἄθηλ ἀΟηλιπὶ ὁχ ποίϊομς 4ο- 
᾿η115, ἃ οϑέ δαΐθμι ἐχ τοῦ τί ἐστιν οἰχία, οεἴϊοϊ αἰχῖ. Ιη46 

᾿ηο}]Πο αν, φαοιηοο οὐ σορ ΟΒΟΘ μα] οὐ ἴδοῖθη αὶ ρυϊποϊρίαιη 
δι. τὸ τέ ἐστιν. ἴῃ σορῃοβοθπάο δηΐηὶ ἐκ τοῦ τί ἐστι Πιυηΐ 
Βυ]Ποϑίβη! (οἵ. Απ. ροβέ. ΠῚ 8. 90) 31: αὐ ἀποδείξεις φαί- 

γονται πᾶσαι ὑποτιϑέμεναι καὶ λαμβάνουσαι τὸ τί ἐστιν), 
βῖγθ ΡῸὺ βυ])οο βιμτη) ἐκ τοῦ τί ἐστι ρεγνθηϊίιν δά τὰ χαϑ' 
αὑτὸ ὑπάρχοντα: ἴῃ ἀϑοη 0. διιίέθιη φημ δγαί9 ἐκ τοῦ τί ἐστι 
Ρτοοοαϊέ, φαοα βαρτὰ, ἀἰβεϊηοία νοησει οὐ ποιήσει, Ἴ. 1032) 1, 

Ροβρίοπθο ἀοοαϊέ. (ΑἸ ταῦοπο δοίοηθαι οὐπὶ ΒΥ ΠΟΡΘΊΒΠΙΟ 
οσομηραγαῦ Αγ ἘΠ. Ν, ὙΙ1 ὅ. 1147α4 26, οἵ. γαῖ Οτο. 1. 
Ρ. 9712. --᾿ δρηδ ρῬδγθηί 6815 431, 52, ἃ 501}. ργίπαμι Ρο- 
βία, π0η ἀθθορᾶμῃ ἴῃ ἰθχία τϑίϊηθυθ, ααδιηααδιη ΑἸΘχδη τὶ 

᾿η γργοίαϊοπμθ θὰ ΘΟ ΠΔ11 νἱἀδθηίιν. ΗΠ5. δηϊ ΡΟΒ {15 
Πδ60 ρῬᾶγίουϊα δέ δχρ! !οατὶ ροίοβί, οὐ αἱ γενέσεις ἴαϊδο ἐοηΐο- 

ταηΐαν απ ν. ἀρχὴ ἡ οὐσία, χαπηλ ἀδθοδηῦ μοὐϊι8. σΟὨ ΘΕ 
οαπ ν. οἱ συλλογισμοί. ΤΙ δε πρθπμάππηι ρούϊι5: ὥστε, ὥσπερ 
ἐν τοῖς συλλογισμοῖς, πάντων ἀρχὴ ἡ οὐσία" ἐκ γὰρ τοῦ τί 
ἐστιν οἱ συλλογισμοί εἰσιν, ἐνταῦϑα δὲ αἱ γενέσεις.) --- ΑΥὐ- 

4π6 δδάθιυ ῃδίιγαθ ταί. ϑθιηθη δηΐμη, ἀπάθ δηϊμπιαὶ να] 
Ρἰηΐα οἰ θὩΪαγ, ΠΪδὶ απ ΠΟ] πη {1} ν 6] ἀθργανδί! ἴῃ οὐ- 
ἀϊπθηι πδύμγαθ ᾿Ργορϑουῖ (πήρωμα, οἷ. 46 ἃη. ΠΠ 4. 415. 27. 

ΠῚ 9. 432) 22. Ζ6]1ον ΡΠ. «ἃ. τ. Π. ρΡ. 458), ἴᾶπι ροΐεμηέϊα 
ἴουτηδη ἃ6. βρθοίθῃι 8} 8 18 ἴῃ 86. ΘΟμΕηθΐ, 5᾽οας γα χ 

δα η θη ογιηδμι δρι δηϊμηιμι σΟηοορὶς, Εὐτγίαϊο δυιίθμι 165 
ῃδέιιγα 65. ΠΟ ροβϑαῃΐ ρῥτορίθηΐ Ηἶδὶ Θᾶ86, Θπδιμ τηδίουϊα 

βιδρίθ βροῃΐβ δὰπη ἴῃ πηοΐπ ροΐοϑί ᾿ηΟυ θυ, 4πθμὶ οἰδοῖΐ 

ΒΘΙΏ6η, ὅσα δὲ ἀπὸ χτλ. δΆ4, ἢ. 6. ὅσα δὲ ἀπὸ ταὐτομάτου 
(ἰμέ. γέγνεται ἐν τοῖς φύσει γιγνομένοις), γίγνεται ὥσπερ 

ἐχεῖ (ἰηΐ. ἐν τοῖς ἀπὸ τέχνης, εἴ. «9). --- 7 ἐξ αὐτῶν, ποθὴ 

ΟΧ 86 ᾿ρβῖβ, βεά ἐξ αὐτῶν τῶν ποιούντων. 

1034) 7 οὐ μόνον --- 19 μόνον. Νοη τη040 εὖ 58}- 
βίδηζίδθ δχϑιβίδηϊ, σϑυαμ οἐϊδ ΓΘ ΙΔ 6. αὐ Πδηΐ οδέοοουίδο 
(τῶν πρώτων 9, εἴ. }14: τῶν χατηγοριῶν εὐ Β' 8. 998) 15: 
τὰ πρῶτα τῶν γενῶν), ἴογιπδᾶμη ἃπέρα δχϑίβίθγα οροτίεθί, 00 
ὉΠ εἰἰβου τη 6, 40 ἴῃ Βα βίδα οοημουδηἄα βαβίδμεϊα οἰπ8- 
ἄμ ϑθηθυῖβ δοίι οχβιβίθηβ γϑααϊγ (αν, 4πᾶ6 1ΠΠ8 οἰποίαί, ἴῃ 

το ψαΐβ σαί ΘΡῸΥ 5. οαάθπιὶ οαΐθθουῦία ΠῸἢ δοίι, 5δά ροίρηίία 

οχβίβίθηβ. --- Βυδηά. οἱ ΒΚ. 6 οοάά. 2.4" ροβὲ χαλκοῦ "12 
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ΔΙ ἀογαπύ μᾶτί, εἰ, απο ἀπθο0 πὰ τοί Γθοουϊηΐ, “αι 

ΡΥ Θβουθ μη ἀρ ΑἸοχ. πα] ]} μὰ οἷτι5 ρᾶτί. νϑϑι θίαπι ΤΘροΓΪἃ: 

αν. Ἐπ οηΐ νυ]οδία δηΐθα ἰθοίίο πὰηο νἱἀ οί. ἴῃ ποι] 

ΘΧΡ]Ιοατὶ ΡΟ5856: γίγνεται γὰρ (ἰηΐ. τὸ ποσὸν ἢ τὸ ποιόν) 
ὥσπερ ἡ χαλκῆ σφαῖρα, ἀλλ᾽ οὐ σφαῖρα οὐδὲ χαλκός" καὶ 
ἐπὶ τοῦ χαλκοῦ γίγνεται (ἰηῦ. ὡσαύτως 5ῖνα ὥσπερ ἡ χαλκῆ 

σφαῖρα)" ἀεὶ γὰρ δεῖ προὐπάρχειν τὴν ὕλην καὶ τὸ εἶδος. 
οὕτως χαὶ χτλ. ---α 18 ἢἣ ποιεῖ, εἴ. δὰ 8. 1084. 4. 

ἕω Σς 

(φιιαογὶξ ψιιαθ ραγίοθ5 γοὲ αὐἀλὲφοαηίμν" αὐ ἀονηϊοηαηι 
γθηι1. “ἢ ψιαθ ϑαθάθηι δἷηί αἰθψιηϊονιὶβ ραγίθβ. χιαθ τοι 

1094 20 --- 1035) 8; φιαθ ραγίο5 ἑοίο δὲηΐ ρυΐοῦθβ, φιιαθ 
ἩΟΘῊ --- 851. Ζ7)οίπαια οοἰ αὶ μαινιοὶδ, φαθ ἠιιοιιδηιθ αἶδρει- 

ἑαυὶλ! --- 1θ30α 12, δἐ δωυροπὶξ χιιαθ δἐέ ααὐῤϊδοπάα εακίο. 5ὲ 
οὶ γοβροπαφθηαάιηι ζιονὶ αὐ χιιαοϑέλοτθ5. ἠπιϊιιδηιοαὲ --- α 25. 

10340 20 ἐπεὶ δὲ --- 1095) 5 ἕκαστον. [5 ἃ} 1ηἰ- 
[10 πιονοΐ ααδοβίίοπθβ, δἰίογαη 46. ΡΑΓΕθτ15 τόση οὐ ἀθΠηϊ- 

ΤΠ Οπαη], ὁ 20 ---- 28, ἁἰΐογαιη (6 οίο ἃς ρᾶγία υὐγιη Οχ 115 51} 
ΡΥα5, ὁ 28 .-- 52, Ετ πᾶπο φαίη ρϑιιοὶβ ρ βίο, βιχαϊ- 
ἄδιη ροβίθα 103 3. 544. δαῃηάθιη διηρ} 15. δϑύ ρ  υβθοιίαΓ8. 
51 Ρᾶγ8, αἱΐ, ἰοίο δβϑϑοῦ Ῥυῖοσ, ΔΏΘῚ]15. δοαξι8 ὈΥΙΟΙ δϑβϑῦ Τ- 
οἴο, αἰρ τα5. ῬΤΙΟΥ Βοιμΐη6. Αἰ τϑααϊγπηι5. ροίϊα5. δά ἀεοῆ- 
θη άπιπι δοιέαμ Δησα! πὶ “ΘΠ ΠΟ ἢ 6 ΔΠΡῚΠΙ τοὶ, δὲ ΠΌπιῸ 

Ῥυΐον αἸριίο ν 8] δδάθῃι ταίϊοπο (οἵ. 109 16) νοὶ] τῷ εἶναι 

ἄνευ ἀλλήλων, 1. 6. φῃο Βοπιο ροίεβί ποιηὴο 6858 [ἰού ἀ]- 

ΘΙίο οανοαΐ, αἰο τα5. ΠΟ ροΐοϑί 6586 αἰ 8, Πἰδὶ [ἀϑγὶξ ἴῃ 

Πποιηῖπα; 46 4πἃ νἱ νοοαΡ} πρότερον οἴ. δά 4 11. 1019α« 8. 
[τὰ ροβίία 0 40 {Π6 8] οὐ δ Π6 51 ἢ ηῸ ἀπ ΘΒΕ ΟΠ ΘΩΙ ᾿ΠΓΘΤΙΗῚ 

Ομ τ οὐ δὰ ρυῖογθιῃ 1{|41 (20 --- 285) τονου ϊαγ, ΕΔ δϑί 

δαΐθι δι πβιη 1. (Δ 6 ΘΠ 0 ποθὴ ΘΟΠΠΟΙ ΠΡ. τη 0 
ὨΟΙΏΪΠη6, 564. 4αοηΐδηι δϑύ ΠΟΡΪ 5 βῖνθ ΠΟΙΙΟἢ5. ἜΘΧρ ]οδέ10, 

λόγος, γΡ]ατ5. οοῃίηθί ρᾶτίθβ, 4086. ᾳαΐϊάθηῃ βαηΐ 5ΙΠΡῚΪδ 6 
ΓΙ ποίδθ. ἴδ απ) ἰπίου πᾶβ ΘΠ ΠΟ ΠΪ8 ρᾶτίθβ τη060 
γΘΡΟΥΙΔΏλ15. ἰρβίιαβ τοὶ ρᾶγίθβ, πο 0 5608, ΠαδΟΥΙΓ 486 
Ρᾶγίθβ ψν 68] ἀαδΓΙ ΠῚ ΓΘΓΠῚ ρᾶγΓί65. ΓΘΟΙρ  απέαν ἴῃ ἀ ΘΠ ΟΠ ΘῊΙ, 

4ὰὰ6 ποη. Ηδηο αμδοβίϊ 6 ΠῚ 50] αὔασιιδ ΟΥ̓ τιν, 411 δύ Ααὶ- 
βέοίβ] 5 ἰῃ ΡΒΠ]Οβορθδη 40 τη08, ἃ ἀἰδιϊποίοπο: ἢ πολλαχῶς λέ- 
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γεται τὸ μέρος "28. Ὀ᾿ϑεἰποε8 ἸρῚ ταν ναγ} 8. ΠΟΈΪΟΪ8. μέρος 

ΒΘ ΠΟΙ ΟΠ  θτ15. ΠᾶπῸ αι ΘΒ ΟΠ 6} (ἸΠη6 6 Ραγαῦ, οὐ. Θᾶμι 

4αϊάθπ 5᾽ ΘΟ ΠΟ ΟΠ ΘΠ, οχ απἃ μέρος ἸηΘηβαΓϑ}} Γοὶ ἄδπο- 
(εἰ, 083, εἴ. 4 25. 1023) 15, ἰὰπηᾳαδηι Δ] 6 μδιὴ ἃ}0 Πδο ΤῸ 80- 

οἰαάιε. Οὐοά 51 αΠΠο δ ηέϊιι8. δᾶνη ἀἰβε! πο ΟΠ οιη, ἀπδιη ἀ οἰ ἀ6 
ἰπηϑεϊξα!δ, βρθοίδυθυῖβ, ΠΟ ΡδΓΟ5. ΠΟΙ ΟΠΘμη εἰν] ἀϊ, 564 θὰ 

ΡΟύϊα5 ἀἰβεϊηρτϊξ, δ 4ὰ 6 ρδγ ϊ5 ΠΟΙ Π θη 86] θιηι5. Ομ 
Θμΐπ 515 8 0186 ΠΟΘ ἰδίου ο 56 η8α δὲ [οτιηδ οἵ τηδέθυϊαθ 
οἱ σομποιθίδθ οχ πὐγϑαιθ ΤΟὶ (Ἰδίᾳ, (Ἰβε!η οΊ θη 4ἃ8. 6586 ἴοτ- 
Π8 6 Ρᾶγίθβ8 ἃ ρϑυί 115 τηδέθυϊδθ. Αο πηδίουδθ ααϊάθῃι ρᾶῖ- 
(65 ἴῃ ἀεἤηϊοηδ τπθγδθ δὲ αρϑβίγασίαθ [οσηηδθ, ναι χοιλό- 

τητος, ὭΟΠ 'πΠ6586, ἴΠ68586 ΨΘΙῸ ἴῃ ἀοἤΠηΙ 0 η6 τοὶ οχ ἰουμἃ 

οὐ τηδέθυϊα οοπογθίδθ, νϑἰυεὶ τοῦ μὲν συνόλου ἀνδριάντος μέ- 

ρος ὁ χαῖχὸς, τοῦ δ᾽ ὡς εἶδος λεγομένου ἀνδριάντος οὔ αθ. 

Ηἰβ δάαϊὲ λεχτέον γὰρ τὸ εἶδος καὶ ἧ ἔχει εἶδος ἕχαστον, 
ἢ. 6. 6Χ ἴογπηᾶ Γ65 48 6106 ὲ παπουρδίαγ, οὐ Τοσιηὰ ἀθἤ πιο πὰ 
δϑέ, δῖ ἀθίηϊγο νο]τθυίμηι8 ἃ 51:0 Δ]Π14πὰ τ65 (οἵ. Ρἢν8. ἢ 
1. 193}1: --- τὸ εἶδος τὸ κατὰ τὸν λόγον, ὃ ὁριζόμενοι λέ- 
γομεὲν τί ἐστι σὰρξ ἢ ὀστοῦν.), τὸ δ᾽ ὑλικὸν οὐδέποτε καϑ᾽ 
αὑτὸ λεχτέον: τηδίοηϊα 488 ΡῈ. 38 60 σοϑ αν! πθο ἀεὶ 46- 
Πηϊτῖνα ροίεβί, οἵ. 1036α 8, ποη δαιηϊβεθηάδ οϑί οἱ ἀθῇηι- 

ἐἰοηΐ, 46 ἰρβᾶμπι γοὶ βϑϑϑηῃηΐδιη δχρυϊηδί. Εχ ἰδοὸ ἀἰβέϊη- 

οἴἴομθ δχρ]οδέμν. πᾶ ΟὈΪ ΘΙ ΓΘ ΠῚ ἰῃβρ οἰ ΘΠ ἴῃ 6556. ν᾽ 6θὰ- 
(αν ἴῃ ἀρ! η4ο αἰϊνοιβιίαθ; οἰθιηθηία ογδίϊοηΐβ, στοιχεῖα 

τοῦ λόγου «11, ᾿ηο40 ποῃ τπηδίουϊα!ία οορίίθβ, ψο] τ αι 6 
ἴῃ ΔΘΓΘ Ψ6] οϑγὰ βυηξ, δά ἀθ ΠΟ η πὶ 50} 0 86 ἃ 5οϊβοιη- 
ἔὰγ πίροία [ογηδ 6. ρᾶγίθϑ; ΠῸἢ ᾿ἴθ πηι βθοιθηΐα ΟἰΓΟᾺΪ ἃ 6118 
Δα ΒΘ ηύαν ἀΘἤΠ ΠΙ ΠΟμΘμ., σα ΐδη δά τηδίογίαμι ρου ποηΐ, |1- 
οὐ ΡῬγοΟρίουαβ5. 8ἰηῦ ἰογιηδθ ἃἂ0 ΠΟΙΙΟΏΙ οἰγοα] ἀπ 865, 5] 

ΔΘΠΘαΙ ΡΓΟΡΟΒΙΟ 5. οἰγοπίπιη. ΕἸ δἰοαί! δχ ρδγίθιι5. πιδίο- 

ΤΊ 5 οοηδβίαξς τ65 σοπογοία, ΠῸῚ δὐρδίγδοία ἰοσιηδ, ἰΐα 50]- 

υἰΐαν ἴῃ 6ἃ5 ΤῸ5 σοπογοία, Π0ῃ ἰονιπδ, χαὶ τοῦ μὲν συνόλου 

μέρη, τοῦ εἴδους δὲ χαὶ οὗ ὁ λόγος (ποιιρα ὁ λόγος τοῦ 
εἴδους ἐστίν, «οἵ. 1085) 84) οὐχέτι" διόπερ οὐδ᾽ ἐν τοῖς λό- 

γοις, «22. Ηδδοο οχίγοιηδ νοῦρᾶ: ἐν τοῖς λόγοις ἃρ0 4 ΔΗ] πὴ 

Του οοδηάδα βαπέ, τὖὸ ργοχίμηᾶἃ οπποϊαίϊο ροβϑιῦ ᾿πί6 19]: τῶν 
μὲν οὖν (ἰηΐ. ἐν τοῖς λόγοις) ἐνέσται ὁ τῶν τοιούτων (. 6. 

ὑλικῶν) μερῶν λόγος, 86. νοι}}]5 τῶν μέν 5ἰϑ:η!Ποατὶ τὸ5. ΘΟ η- 
ΟΡθίδϑ δχ δἰέευο ἃρραγϑί τηθιηθριο, Ὁ] δά τῶν δ᾽ (1ηΐ. ἐν τοῖς 
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λόγοις) οὐ δεῖ ἐνεῖναι ΦΧ] ΟΔΠ4] οασδα δά έν: ἂν μὴ ἢ τοῦ 

συνειλημμένου. Ἠδπο 6ἸΠΠρϑῖη ΠΟ ᾿πίο! ]οχῖββο νυ] οι, 48] 

1 ΠΡΟ. ε0ἀ. Ψἢ δαποίαν! ρὸ τῶν μὲν --- τῶν δέ νοὶ] 
ΒΟΡΡῚ ν6] βου! Πα τππὶ 6556 τῶν μὲν --- τοῖς δέ. 

103ῦα 30 ὥστ᾽ ἐκείνων μὲν ἀρχαὶ καὶ μέρη τὰ 
ὑφ᾽ αὑτά, χτλ. ἐκεῖνα αἰεὶ δὰ απδα 6 τηδίουϊα δ [ΌΤΙ 
ἐοἰπουηΐ, οὐ ὁχ ΒΌΡ ΓΙ ΟΥΙθτι5. Ἰη 6} }Ποἱθαν οὐ σοηΠητηδέιν ορ- 

Ροβίίο τοῦ δ᾽ εἴδους, «31. δε4 τὰ ὑφ᾽ αὑτά ᾳαυϊά 55 Πσθηΐ 

Θαυϊ θην ΠΟῸῚ ΡΟβδιίπη αἰνίηᾶγο. ΑἸΟΧΔΉΔΟΥ αασμ μΒᾶθ6ο νουθᾶ 
510 Ἰη ογρτγοίθίαν Ρ. 474, 15: ὥστε τῶν συνϑέτων ταῦτα τὰ ὡς 

ὕλη εἰσὶ μέρη καὶ ἀρχαί, πθη ᾿ηργ 0116. νἱ ἀθ δα θυ 

ΡΙῸ τὰ ὑφ᾽ αὑτά ἴῃ ἑοχέι Πα αΐἶδβα τὰ ὑλικά ν6ὶ τὰ ὑλικὰ 
ταῦτα. --- ῬτοχΙπηδ 1ῃ ψοῦθ5 αποα ἃπία σφαῖρα, 432, δᾶ- 
ἀ141 χαλκῆ, εἴ. ΟΡ 5. ρΡ. 91, οομητνμπδίαν. ΑἸΘΧΔΠΑΡΙ 1ΠΈΘΓΡΓΘ-- 
ἰαίοπ Ρ. 474, 17. --- Ποηίαψαο α838: ἔστι γάρ τι ὃ συνεί- 
ληπται τῇ ὕλῃ, δὶ οβϑβίαγεί ΑἸοχδηαγὶ διοίουϊαβ, πῸὴ ἅι- 

Βιίαγομι 6 οοαά, Ζ57' τϑείρογο: ἔστε γάρ τις ὃς συνείληπται 
τῇ ὕλη. Ἐτρηΐμι 1Ππ4 πϑαίγαπι τὸ βδύ5. ἱπἀθ!πῖίθ αϊοϊίαν:; 

Ιοηρα ἀϊβεϊποίιβ. τις, ἀποὰ δὰ χύχλος τοΐογαίαγ. (Οἰγοα 5 

Θέ ἴῃ βθριηθηΐα αἰνιαἀϊαγ, οϑί θηΐμ ααϊδη Οἰγοι 5. 4] 
οἴππ τηδίουϊα σΟδ αἰ, Ργορίο θα απο α πΐν 6 γ5818. οἴγοα! ΓΟΥΤηἃ 

οὐ 5Βη9Ὰ}} «φᾳαΐϊαθ. ἃ0 56Πη51}}}65. ΕἸΓΟᾺΪΠ ΘΟ 6 ΠῚ ΟἰΓΟᾺΪ ΠΟΤΏΙΠ6 
ἀεποίδηϊατ. 

1035δὺ ὃ εἴρηται --- 81 ὁμοίως. ΑἸέοτα, 4πδιη βιρτᾶ 
ΡΙΟΡΟβυΐ Π6Ο αἸγουηϊ, φαδοβίϊο: 4π86 δ᾽ηῦ ρᾶγίθβ τοΐο ρυῖο- 

Τ65 απδ8 ΠΟ, “απ ΓΘ νογὰ Θοάθμ βρθοίοθί ἃ ΒΡ ΠΟΥ 4886- 
5610, Θδπη ἴα ΠΟ ΟΥΑΙ ΠΥ Θχοπίθγο, πὸ ΠΟ ἢ Πουι 4 ἀρ ]8 ΠῚ 

ΡΙΟΡΟΠΟΙΟ, 864. ἀπ86 δηΐθ αἰβραίαία βιιηΐ 4119 Θη{1π|8. ΘΧρ]]- 
οᾶτ6 νἱ ἀθαΐαν, δ, 4. Ῥαγίθβ ποίϊοπὶβ, αἱ (τοῦ λόγου μέρη ὑ 4, 

τῆς οὐσίας τῆς κατὰ τὸν λόγον 13, εἴ. δα “41 6. 987) 21. -- 

ὀξείας λόγος 7, οἵ. 1034. 28. ΜΠ 8. 1084 7), 1. 6. ποΐαα. 6χ 

4αϊθ5. σοη Ποίαν ΠΟΙΟἢΪΒ ἀθβουρί]Ο, ΡΎΊΟΓ.5. βαηῦ ΠΟΙΟΠΘ, 
Βα! θη ποία απ8 6} }})6ὲ οοϑ αν] ρούοβε ποηάππι οορ δία 68, 
4πᾶ6 ᾿η46 σΟΠΙΠοἰΐαΓ, ΠΟΙΟΗ6, ΠΟ ν᾽ Οἰββίη ΠΟΙ 81η6 5818 
ἰρβιιβ ποίῖβ. Ηος ααΐάδιῃ ἰΙοοθ, ἘΠῚ 4 ποίη ι8 ΔοἹ αγ, 

απο ΔρΡροΙ]δΐαν ῥυϊαβ ἰάθη βρη Πα δίαιιθ ππηϊν ουβ ᾿ὰ 5; οἷς: 
ΘΗΪΠῚ ΡΤΙΟΤΟ5. ἀἸσαίαν ποίδθ, φαδίθημβ σοιηρίθχίμῃ, τ αἰπηΐ 

Ἰοϑὶοὶ, Βαϊ θθηΐ τ που οδάθιηααθ 46. οϑιιϑὰ Δ. 1 πὶ Πα Ηΐ 

ΔΙΠΡΙΙΟΤΟΠῚ οὐ Π]Δ 915 5} πηϊνουβαϊθβ. θα οασΐθ πθίψας Αὐί- 
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βίοίθ!οβ δἀάϊε: πάντα ἢ ἔνια, 6, 14, 19; ροίεδε δηΐτ ἴῃ 

ΘΟΠΡΙοχῖ ποίϊΟηἶ5. ᾿Π 6556. πὰ γψ6] δἰίογα ποία, χδ8 δι ει 
᾿ρβᾶπι ΠΟ ΟΠ ΘΠ ΠΟ διρογού 5 δϑαποί, οἵ. ΑἸοχ. Ρ. 476, 6. 
- Μαΐοιῖα!οθ 6 γῸ ρᾶιέοβ (μέρη ὡς ὕλη 912) ᾿ρβ88 τοὶ 530}- 

βέδηςζι ὃς ΠΟίΪΟΠ6 βηῦ ΡΟΒίΘΡΙΟΥΟΒ, ΓΤ δυίθη) σΟποΙοίἃ ἃσ 

5651. ααοἀδιημηο 0 ΡυΊΌΓοβ, φποάδιημηοο ροβίογογοβ. [ἃ 
ΘΧΘΉΡ]ο {Ππ|πίγαῦ ΒΟΉ η18. ΕΠ α5. Θββθηξία δὲ Πδέθπγδιη ΘΘΡΪ 
ἴῃ δηΐϊμια (14 5Ξ4ᾳ., εἴ. Δ 8. 1017 160. ΠΜ 3. 10483α 35. 46 δη. 
1. Ττοπα. δα ἢ. 1. ρ. 312 ξᾳᾳ. 525 5344.} ᾿πάθ δρραγοί, φῃοά 
Π6 5βἰηϑαϊα ααϊήάθηι ΘΟΤΥΡΟΤῚΒ [ΝΠ] ΠῚ ΠΟΙ γα ΘΠ ηἰγὶ ροββαηΐί, 
ηἶδὶ ῬῸΓ ΘΑΓΙΠῚ ΟΡτ5 οὐ ΔΒ! 0 δα ἀδβου ρθη βθηβα (ὃ 
οὐχ ὑπάρξει ἄνευ αἰσϑήσεως 18), Π'οο δ8ὲ δαΐθῃι δηϊηδθ 

δοίίοπο (εἶ. 46 ραν. δη. 1 1. 6414 1, ὅ. 645) 14 --- 20}; δηϊ- 

᾿π86 ᾿οΊἑαν ΡῬατίθβ ν 6] ΟΠΠΠ65 νοὶ] σοτίθ ἃἰαᾳιού, δχοθρίβ. ηἰ- 
ΠΠΪ ΓΙ 18 4π86. ΔΗ πη} ΠΟΙΙΟἢΪΒ. ᾿ρϑίαβ δϑαπδηΐ, Ποιμΐη6 

5πη} ΡΥΙΌΓΘ5. ΔΙαίου 165 σΘΓῸ ρᾶγίθβ Βα θβέδηξα ΠΟΙ ἢἾβ 5αηΐ 
Ῥοβίθγογθβ, μοι η6 σοπογοίο απο δημο 40 βιιηῦ ρυοΓθ5, 48πᾶ- 
ἰθηι1ι8 6χ 15 σομῃροηϊξαν, φαοδιημηο 0. ΠΟῚ, ἡπδίθητϊιβ Ρ ΊΟΓὰ 
αἴοὶ δὰ ῃδααθιπηΐ, 486 ΠΟῚ ΡΟββαηΐ ΒΘΟΥΒΙΠῚ δ ηΐ6 ᾿Ρ58Π1) Θ01- 

ΡΟΒΙ ΟΠ θ Θχβίβέογο Αἰᾳαὶ αἀἰρταβ. ΠΟ ροΐοϑε βθουβίηι οχ- 

Βἰβέογρ, 564] βϑιπποίτβ ἃ ΘΟΥΡΟΓΘ ΔηΪη]δί0 ΠΟΙΗΪΠ6 ἐδηΐαμη, ΠῸΠ 

ΤῈ δβύ αἰοιίαβ, ἀλλ᾽ ὁμώνυμος ὁ τεϑνεώς 25, ααϊὰ οὐδὲν 

ζῴου μόριον οὔτε ἄνευ ὕλης οὔτε μόνη ἡ ὕλη, 46 ρατέ. δη. 

1.3. 043. 25. 1. 640) 33. 6414 20. 46 φοηοι. δη. ΠΠ 1. 734}. 
85... ἀκ δη. 1{1. 4120.31. Ῥο]. 1 2. 12534 20. διιιΐύ δέῃ) 
πηδίθυ [65 ρᾶγίθβ, ααῖθι5. 1α Ἰη68ὲ νίνθπαὶ οδιιβᾶ δὲ ρυϊηοὶ- 

Ρίαμι (κύρια κτλ. 25, εἴ. 4 27. 1024« 24: χύρια τῆς οὐσίας), 

αὖ ΠΘΟ ῬΓΙΟΓΘΒ 5ηξ Π6Ὸ ΡῬοΟΒίθῃουοβ, 8564] βηπ] οὔ ἰρβᾶ 
δηΐπια ; ἀαδπι «πάθη αἰρη!αΐθι ἀΥΓΙΤη ΘΟΓΑΪ ΒΒΙΘΠΔΓΘ ΡΓδ6- 
ἴθγαβ σὰπὶ Ατιβίοίοϊθ, 8ῃ. ΘΘΓΘΌΓΟ αἰπὶ Ρ]αίοπμθ, ππς ΠΟΙ 

Ρουξποί, 56 αἰΐβ δέ αἰβραξδεοηῖβ, οἵ. 4 1. 10184 ὅ. ῬΗνΞ. 
τη. 456α ὅ. 468 25. 4θ9α« 4, 17, 20 Ξ564ᾳ. 478 338. 46 ραᾶτί. 
8Ὧη. ΠΠ1. 647α 31, 703α 14. 

Ἠποῦβαιο «ππμη δ4 τοι 1ΠΠ5{γα πέδη ΠΟΙ 5. ν 6] οἰγοα 
ΘΧθιηρ απ Δ ἰδ, πη ἀππμπ ΠΟΙ ΙΠ6πι, (8 }}18πΔ ν 6] 80- 
ογαίθμη, 1ῃὲ6}}Π191 σοὶ οὐ αιὰ6 οἰ ρδγίθβ δββθηΐ ὈΓΪΟΤῈΒ 
απδθ Ῥοβίρου!ογο5. ἀἰβέϊηχιε. 564. φαδουϊ αν “πομΟ 0. ΓῸ8 56 
Βαβθθδί, δὶ πηίνουβο ἀἰχογὶβ ΒοιηΠθιη, δαπιμη. Ηδθο τίν οῦβ6 
ἀϊοία 5. βίη! ησανε νογθὶβ 028: τὰ --- ἐπὶ τῶν χαϑ' ἕχα- 
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στα, καϑόλου δ᾽, χαΐϊὰ ργδοάϊοδηξιν 46 τ θι5. βἰηο} 8. (ἐπὲ 

τῶν χ., οἷ. χατηγορεῖν ἐπί τινος (αἱ. ὅ. 2α 29, Τορ. ΙΝ 2. 

1224 31) πϑαῖια ἃ}}0 115 βοιπποία βιιηΐ, 564. ππίνουβα ρυδθαι- 
σδηίαν 46 οἠμηΐθιι5 (χαϑόλου δ᾽), πο ἀδ ος νεὶ ἰο. Ηδθο 

ὉΠ ΘΡΒΆ ἃ ΠῸΠ Βα 6 Γ6 δα θβίαμεϊα αἸθ᾽ ηἰ αΐθιη, οὐκ ἔστιν οὐ- 

σία, Ῥοξίθα ἀθιποηϑβίγαθιίαν, οὰρ. 13, μου ἰοοο δὰ 4πδ8ὶ οθᾶ- 

Ἰυ1586 (σύνολόν τι) ἀἰεῖε ἐκ τουδὶ τοῦ λόγου καὶ τησδὶ τῆς 

ὕλης ὡς χαϑόλου. Ἐϊαδηΐ 51 απίνουβα 46. ποιμηΐηθ ἸΟααΙ μ.ΠΓ, 

ΠΟ Δρδβέγαοίαπι. οὖ β πη ρ] 166 ΠῚ [Οὐ ΠΟΙ ΠΘπὶ ΘΟΡ  (Δηητι8, 

5664 οὔϊδπι πἸδίθυ 1, απδοιη ἢΟΐ]Ο οοδἰοβοδῦ, οὖ θᾶ α]- 

ἄδιη οὐ ἰρϑᾶϊμη πηΐνοιβθ, ὡς χαϑόλου, δάιηϊδοθηηιβ. [αι 

ααππι Πᾶ6Ο ὉΠΙν ΘΓ} ]1ἃ 6Χχ ΘΔ 6 ταί η6 οοϑ ίαη ἃ 5ηΐ 80 

65 5ῃϑιαθ, ΠΟ ΟΡ5. δδβί (14 δηΐῃι, [ἰοῦ ποθὴ ἃρογία 4ἰ- 

οδί, σορίανο ἰαπηθη ν᾽ ἀθίμι.), 51η9}} 1πΔ (6. 115 αΙββ υ γα. --- 

Τ) εἴης μἷ5 νουθὶθ: τησδὶ τῆς ὕλης ὡς καϑόλου ορροῃῖε: ἐκ 
τῆς ἐσχάτης ὕλης, ᾿. 6. ΘΔΓΏΪΒ. Οὐ ΟΒΒΓΠΠῈ 5Ι ΠΟΊ ΠΟΤΕ, ΘΧ 

4α] 5. ̓ἴο νοὶ 116 ἤόμηο σοΟοηβιβέϊί. {ΠΕπ{ πὶ θηλη 86]. ἔσχα- 
τος Αν. ἰΐα αὖ ἰάθη ἔβγα βἰϑηϊῆοοί ἃς τὸ χαϑ' ἕχαστον, εἴ. 

ΚΊ. 1059) 260, 35. γαῖ ΟΥο. 25) 3. 

, 1080) 15 τοῦτο. 1)6 Θ'θῇθγ6 ΠΟΙ ῬΓΟΠΟΙΊΪΪ5, ΟΠ 
δα ψυχή τοίουυὶ μοί! αὕτη, οἷ. χὰθ ὀχθιηρία οΟἸ]ορὶί 

γγναἰί Οτο. 4 4. --- 18 ὥστε ἀροάοβίῃ οτγάϊέαγ. οἵ, ΟΡ 58. 

Ρ. 24, 82. Ἐχρϑιηρ!β 101 ΘΟ] 6 οὐ5. δαἱ ροβϑιπί 46 ᾿ΠίοΡΥ. 
12. 210 10. Αη. ροϑβί. 1 24. 85) 20. 25. 80) 836. 

1035) 81 μέρος --- 1θ03θα 12 εἴρηται. Ῥογδοοπίιπβ 486 
5ΒηὉ ραγίθβ (οί ῬΥΊΌΓΘ5. 4πᾶ6 ΠΟ, 84] ρυίογθ τας απδ6- 

ΒΕ ΟΠΘΗΙ: 4π86 ΤΟΓΙΏ ρᾶγίοβ δάβοϊβοδηίαν δα ἀθβου θΘη 81] 
ΠΟΙΟΠ ΘΗ, απᾶ6 0 ΔΑΒ οαπίιν, ΑΓΒ ᾿οΊίαν, αἰΐ, οἵ ἴου- 

Τη86 6556 “οι δὲ σοὶ σοποιθίδθ ὁχ ἰουπιὰ οὗ πιδίοσϊα (ΠΏ 81] 

δαἀάἀδηάιμη οϑὲ χαὶ τῆς ὕλης ροβί ἐχ τοῦ εἴδους, οἴ. ΟἸΞ. 

Ρ. 92) εὖ ᾿ρϑῖτι8 ΡῈ" 86 τηδίθυϊδθ 64 δὰ ποίϊομθῃ, τὖ 486 

ΤΟΥΠΠΔ ΠῚ ἀ6βου δ οὐ ργορίου 14 ἰρϑῖπι, ααρρα αρβίγδοία οἕ 
᾿ΠΉ 1118. ἃ ΤΟΙ 5Ι ΠΡ. Ϊ γι αἰν Ἔ ΒΓ 1] 118, ὉΠ ν ΘΥβϑ πὶ Πὰ- 

Ὀθδΐί νῖμῃ ἃς αἰ σηἰαίθηι, 84 (οἴ. Καὶ 1. 1059) 20... ὅ. 1071 29. 

Αῃ. ροβί. | 13. 970 206. οὐ ἀδ βεϊθηΐξὶα πηϊνογβαἝαηι δὰ Β 6. 
1009. 14), 66 ἰδηύιμπ Δα ΒΟ ηὐαν ρᾶιίθβ, 486 βαηξ ρδΓί68 
ἴοτιηδθ. (οπογθίδθ νϑῖὸ τοὶ, 4088 δαάθη ὑπὰ οϑί δο ἀδῇ- 

ὨΪΐὰ ὨΠΠΊΘΙῸ (τοῦ συνόλου, οἷον χύχλου τουδί 103θα 2), 

ααππὶ| σΟΠΓὰ [οτπηἃ Τὶ δα τπηΐϊνουβαϊα βρθοίοί, οοποιθίδα 1ϑ]- 
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{ὰ τοὶ ΠΟῚ οβϑῦ ομμηΐηο ἀοἤηϊο αὖ, 564 Δ θοηἄα οδὶ δά 

οἰτι8. σορ᾿ θη θιη, ΡΓΟΙΪ ψ6] 5651} 6 πὶ Πια]γοῦ ν 6] οορ (Δ Ὀ]- 

θὰ) τηδίουϊαμη, δὰ 56 η 06 61 οορὶδηαῖνο δοίϊο, 4ὰἃ χηδίογϊἃ 

ΡΕΓοΙρΙίαν; δίαιιθ δὶ Γ68. σοῃοιοία δοίιι 6586 6] δείιι ροι- 

ΟἷΡῚ ἀδβίουι, ἀπ αμη οϑῦ αὐλαμη 510 ἤθοη6, ᾿Ισϑὲ οἐϊδιηθα μη 6Χχ 

οδάθιη ΠΟύΘΠ6. ἘΠ  ΟΥΒΆΠ οὐ ΔΡΡ ΘΙ] οἴαν οὐ ἀθηϊαίαν. (Οαοά 
ψα]ορῸ ὀχθι θέαν α«θ ἀπελϑόντας ἀποιηοάο νοὶ σομδβίγαϊ ρο8- 

510 ψ 6] ᾿ῃ06}ΠΠ19] ἤθη νἱάθο; ρτορίογθα βουῦῖρϑὶ ἀπελθόντα, 
αὐ Βᾶθο ἴογθ βἰξ βθῃίθηξία: ὅταν δ᾽ ἀπέλϑῃ τὰ σύνολα ταῦτα 
ἐχ τῆς ἐντελεχείας, οἴ. 15. 104θα 2: ἄδηλα τὸ γὰρ τὰ φϑει- 
ρόμενα τοῖς ἔχουσι τὴν ἐπιστήμην, ὅταν ἐχ τῆς αἰσϑήσεως 
ἀπέλϑη. ἘΒοββαῦίο αυΐϊάθηῃ παι βοῖὸ 8ῃ υ6] βου ρίπμ ἰη- 
γΘ με ν6] ἀθ οοηϊθοίμπτα ἰρ86 ἀδαάου ἀπελϑόντα, ἡπατηῃ 
γογίδέ «ΘΠ γ6γῸ ἃθοδηΐ ἃ} δοίιι, ΠΟῚ 68. πηδη δ ϑίμιη, αὐ 

51η} αἰϊψιδη 40. ἃ ΠῚ 5ἰηΐ.») Μίαίΐοσια ἀθηϊᾳαθ, αὐροίο 1ἴη- 

ἀοἤηϊία, ΡῈ’ 856. Θορηοβεὶ ΟἸμηΪη0 ηθααὶΐ (οἴ. ΡΠγ5. ΠῚ 6. 
207α 25: διὸ χαὶ ἄγνωστον ἣ ἄπειρον" εἶδος γὰρ οὐκ ἔχει 
ἡ ὕλη. 1. 191 7: ἡ δ᾽ ὑποχειμένη φύσις ἐπιστητὴ κατ᾽ 
ἀναλογίαν. Ζ6116ν ῬΗ. 4. ατ. 11. ρ». 419 54.), βῖνθ δὰ βϑηβί- 
15 δϑύ βίνθ δορια}}}5 (ὕλη νοητή «9, εἴ. 11. 1037α 4), 

4.8 }15. δϑῦ ΓΟ τηδί μϑιηδ σα αἢ τηδίουᾶ, απ86 ᾿Ιοϑΐ 5810 1ῃ 

ΓΟ 5. 56 η51}0}}}Π}0ὲ|5, ἰδιηθη ΠΟ Θϑίθημι8. 1] 115 δϑύ, αιδύθηιβ 

5} 56Πη510165, οἵ. 2, 3. Οὕδτα απ) Το σοπογοΐίδθ ΠΟῸἢ 

δὶ ΠΟίϊΟ, τηδύθυϊδ 6. ἰρβίαϑ. ΠΌΠ]ἃ ΟἸΠΠΪΠῸ ΘΟΡΉΪ0, 5684 ΠΟίΙΟπα 

ὉΠΙΘΘ. [ΤΠ 80. 5ρθοῖθβ γϑὶ ἀθβου αίιν, δρραγθῦ ΠῸΠ [185 
ηἰδὶ ογπιαθ ρᾶγίθϑ δάβοῖβοὶ ροβ88 δὰ ἀδἤπιθηάδιη ΠΟΙ ΟΠ ΘΙη. 

103θα 12 πρὸς δὲ -- 25 εἴρηται. Οπαδοβίίο 46 ἰοίο 
ἃ6 Ῥᾶγ 5, απ|4 ΡΥΐα5. δἱὉ ααϊά ροβίουϊαβ, ἀποηΐδπι 50] ἃ 
αϑῇ ῬῸῚ αἰβεϊ οί ΟΠ θη, 51 415 πηΐνθῦβ6 ἰη θυ γορ δία], ΕἰΓΙΠΙ 

ΔΘ] ΓΘοΐαπη ΡΥΟΓΟΙΏ 6586 σοηβθδΐ 8 6118 ρᾶγίεβ, οᾶ- 

νοπάμσιη οδύ π6 46 τὸ τυ] Π[ἀγῦϑιη αἸοία 5 πη ρΠΙΟΙῸ. ΓΘΒΡΟΙ- 
ἀφαί. Εὐθηΐπη ααΐϊα Δηρι 5. τϑοίτι8, αὖ ἴῃ ΠΟ Ο ΔΟΘΕΪ ΘΒΟΔΙΠΙ8 

δχθιηρίο, δ ποίίϊοπθιι ἃ0 5 δέδηδηι βρη Ποδΐ, οὐ βίπϑαα- 
ΓΟ ΠῚ ΔΩΘΊΪΙΠ), πη ΓΙ 8] 61} Θαπὶ 4Ό 6 πὶ οὐ ΒΘῃβ Ὁ] ]Θιη, ΡΓΟ6 
δὲ αἰβεϊ πο αθη τη; 56}51}}}}15. Θηΐμ Ηρ Ϊι5, τὲ μέν 419, ρο- 

ΒίΘΥΙΟΥ δϑύ οὐ ποίϊοηϊβ οὐ βι115. ἰρϑίι ῬδΡ θαΒ; Ἱπηηδίθυ 815 

διαέθηη, 4118}}5. τηθηΐθ σοπορι[αγ, ΠΟύΙΟΠΪδ5. ῬΑγΕθι15. ΡΟΒΙΘΡΙΟΤ, 
τη δύ γα  Π 18 ρδγε 5 ρυῖοῦ οϑί. Ηδπο ἰρίαν ρον αἰβειποίϊο- 
Π6 1 ΤΕΒρΟηἤδηήιπ) δβδί, ΠΘα6 ΨΘΙῸ 5 πηρ]]οἰογ οὐ ἰῃα Ιβ61ὴ- 

Ατιϑῖος. τηθίαρῃ. εἄ. Βοπῖι Υο]. Π. 22 
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εἶδ. --- Οὐδηὶ Θχβῖθι! [Οοἱ 5800 ὈΒΘΌΤῚ ΤΠ ΘΓ ΡΤ ΔΈ! 61), Θᾶιη 
π͵6. ΡῬΙΟ έτη) ΞΡΘΓῸ ἰθοίουιι5, 5 ΠΡ 15. σ Υθ]5. ἀθίημσορ5 
ΡοΥγδοία 8. εἰ μὲν γάρ ἐστι --- ἡ τῆς ὀρϑῆς, ἵν. 6. 5] Τ68 

4αδ 6} Ποῦ βαδπι ᾿ρβῖτι5 ΒΙρἸ Ἰοδύ ΠΟΙΟΠ ΘΙ 5 5. 6} 6 πὶ, σ 6- 
Ια} χύχλος τὸ χύχλῳ εἶναι εἰ ζῷον ἔμψυχον τὴν ψυχήν, 
αι βιρτὰ 1080) 1 αἰχὶ! εβ86 τὸ τέ ἣν εἶναι ζῴῳ, νοὶ 
ἕχαστον ἡ ἑχάστου α17, 1. 6. νο] 51 5Βίηστιι!α ααδοαια δηΪμηᾶ- 
116 πῖ}}} βαπί ἃ] πα ὩΪδΒῚ ΒΌΪ5 τιηῖτ|5. ΔΠΪτη8 115 ἀηπηᾶ, (ἡ ἑχά- 

στου 5οτρβὶ οχ ΑἸθχ. ρτὸ νυ]ρ. ἢ ἑχάστου, «ἷὰ ΒΒ νου} 5 
φυϊᾷ [οΐαπι πο νἱ 460.) 81 ἰϑίταν. ἀπδ ! 6 ὲ τθ8. βασιῃ τέ ἦν 
εἶναι 5ἰση Ποαέ, τὴ μὲν χαὶ τινὸς φατέον ὕστερον «19. Ῥὲν 

ν. τὶ μέν Τ65 ΒΙῃ 0.85 δ σοπογθίαβ ΒΘ ΠΠΟΔΤῚ, τι ΟΧχ 080 Παΐτ5 

ΡΓΟΠΟΙΆΪΠἾβ5. τιϑὰ ΑὙΙϑίοίθ!ο0 σομβθηΐδηθιμη οβὲ (οἵ. δα 7᾽ 2. 

1008 38), ἴα σοπιρτοθδίαν νου β Ορροβιε85: ἡ δ᾽ ἄνευ ὕλης 

«22, εχ ααϊθιιβ ἰη 6} ΠΠἸο ταν τὶ μέν θ556 τὴν μετὰ ὕλης νε] τὸ 
σύνολον. Ἦος σύνολον μροβίθιϊιβ οβέ τινός, Ἵοτίο αποά δι, 

οἷον (πῃ ρΡ6, οἷ, δὰ .4]' 4. 985) 6) τῶν ἐν τῷ λόγῳ χαὶ τι- 
γὸς ὀρϑῆς, ἴ. 6. τῶν ἐν τῷ λόγῳ μορίων καὶ τῶν τινὸς ὁρ- 
ϑῆς μορίων, αἰτίδαια, ρδγεθαβ. δὲ πού! ἢἾβ δὲ βθῃβ  ὈΠΠΠ 115 Ρο- 
ΒίΘΓΙΟΥ δύ τ88. οοποιοία. (δηϊίναιμ τινὸς ὀρϑῆς ὕθπ Ρθηῃ- 

ἄδογα ἂν ὕστερον, 564 ἃ} ατέϊοαϊο τῶν, ἢ. 6. τῶν μορίων, 1ἴη- 

{6]]Π]ρ ταν 6011. «22: τῶν μὲν ἐν τῷ λόγῳ ὑστέρα, τῶν δ᾽ ἐν 
τῷ χαϑ'᾽ ἕκαστα μορίων προτέρα. ἴανη ἀπο ἀρέϊαβ. ΞιρΓᾶ 

Δ4 φῥγοίαβίη εἰ μὲν γάο ἐστι χτλ. δάάον ἀθθεθαΐ, πο 580- 
Ἰὰπὶ ΠΟίΟΠΘμΙ ΔΠΡᾺΠ τοί, βοά εἰϊδην 5651} 1} 6 ΔηΘαΪ πη 

δοάθμῃι πομΪη6 ἀδηοίαυι, μοο ἀδἰηἊ6 ἐδιηη!αδηι δα Θχρ! ! δῆ ἃ 

γψοῦρὰ τινὸς ὀρϑῆς δἀϊεῖς: χαὶ γὰρ ἡ --- ἕχαστα. ἴία οχ- 
Ροβιίο, χαϊθιιβ Ραγ θ8 Τ68 σΟμοιοία, τὶ μέν, Ροβίθυϊου. δἰ, 

ἰγδηβὶῦ δὰ ποίϊοπ θη ἱπηπηδέθυ θη: ἡ δ᾽ ἄνευ ὕλης -- προ- 
τέρα. ἁπλῶς δ᾽ οὐ φατέον, ἱ. 6. ΘΠ 68: τοϑροπάθηάαμῃ δὰ 

ΕΔ ΘΒΓΟΠΘΙΏ, ὨΪδὶ δηΐθα Ἂἰἰβίϊ ηχουὶβ οὗ απᾶθ τ65 ἀϊοαίαν δέ 
48165 ραγίθϑβ. ---- «24 εἰ δ᾽ ἑτέρα κτλ. Ἠδθο ορροῃὶ νϑυθὶβ 
α1θ: εἰ μὲν γάρ ἐστι, νεγα Αἰοχ. ρ. 479, 17 τποποὲ. [1ιἰςοί 
ΠΟῚ Γϑοΐθ ΒΕΠΠΡ ΒΟΥ 15, αἰ ΑΥ',, ΔηΪΠ18 115. ΠΟΙΟ θη ΘΘΓηΐ [ἢ 

ΔΗΪΠηἃ, ἔδιηθὴ ΑΔ ΘΟΙΠΠ16. οἷπ5 ἔπους ΠΟίΪ0, οδάθμι ἀϊδβέϊη- 
οὕοηθ πἰοηάιμη δϑύ ἢ τοβροηάθησο, 
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ΓΆΡ. Δα, 

(ῤιιαονγίτιν" ιιαθ δηιξ ραγίθβ ζογηιαθ οἱ ψιιαθ τϑὶ δοηοῦο- 
ἕαο. αα ργοΐπαίδ φιαθ βἷηέ αὐδὲδοπάαθ αὐ γϑηιν ἀογηϊοηάϊαηι, 
χιαο ποη, 1θ8θα 206--- 1037α 10; φιαθ ργαοίθνγοα ας 46 γ8 
ἐηυοδίϊαπάῖα δὲηΐ δἰρηϊοαί --- «20, οἱ φιιαθ ᾿πιοιιδηιθ 46 

“ Γ ἅψι. ὑπ . 
παΐα τοῦ τί ἢν εἶναι ϑασιι5δα διίηξ σοηιρίοοίίιν --- δῆ. 

Ατιβίοίο! δ. αὖ οοηϑύϊιαι 486 ρᾶγίοβ ΤῸ] δά ΠΟΙΟΠΘΠΙ 

ἀεῇποπ ἄδπη 86} 6 ηΐπ}, ἀᾶ8 ΠῸΠ, Ρᾶιύο5 [ΟὐἸπ86 ἃ ρϑτίϊ- 
Ὀὰ5 πηδίθυϊδθ ΒΌΡΓὰ αἸΒΈηχΙΐ, οἂρ. 10: δὸ δαίΐοηι αἰ 50] ΠΟ! 0 η 6 

4ασιη ααδοϑίίο οοορία 810 ἀπ η], ποηάτμ) ῬΓΟΥβι5. αἰ ΓΘ ηΐᾶ, 

566, οἰϊδιηηαης ἀαδοΓ ἢ 5[[, 4πᾶ6 ἸΡΊ(αΓ ΒΙΠΡῸ[15 ἴῃ ΓΘ) 8᾽ 
Ῥαγίοβ δὰ [ΟΥΠηδ πη Γοίογθηάδο 5ηΐ, 4ὰδο δά τηδίθυϊιη, ἢδη6 
“Δ ΟΒΕΠΟΠ ΘΙ 5ΟΪ ΘΓ ΠΟ βαβοῖρι! α26: ποῖα τοῦ εἴδους μέρη 
χαὶ ποῖα οὔ, ἀλλὰ τοῦ συνειλημμένου, 1. 6. τοῦ συνϑέτου 
βῖνο τοῦ συνόλου, εἴ. δά 1. 1025) 82. Ετοηΐμ «αοηΐδιη 
ἀοἤπ πη! πηΐνογβαὶ (οἵ. 4 6. 987) 3. Αη. ροβί. ΠΠ 13. 970 26) 

οὐ [ουπιὰ τοὶ, ἐπ} ἀδιη ἀ6 Πη10 τοί ροίοϑβί ᾿πϑθα], ἡαπι) 

μδθο παδοϑίο βοϊαία οὐ. ΕΔ 14 ααϊάοιη ἴδοι! οδύ ἀπ π61- 
ΟΑγ6, ῸὈὈῚ οδάθμηὶ [ΟΥΠῚἃ ἴῃ ἀν υβὶβ ΠΕ 56 τηδέρυ 5. ΘΟΘΙΓἢΪ- 

(ὰγ, ἰία τὖ] ἰογηὰθ τηΐὰ8 οὐ 1 θης 85 ΡΟ 56 ἃ αϊνογβιίαία 
τηδίογίδθ αἰβυηστπδίαγ. ὨΙΓΠΟ]6. νογὸ ἰάθη δϑῦ αἰ ΟΒ0616, 

851 4ἃ [ΟΥππ8, σοἰ Ὁ} 5ρ6 665. Πα μΠ8η8, ΠΟ [1 αἰ ν ΟΓ815. τπδίθ- 

ΤδΘ σοηογθιι5, 564 ἴῃ οδάθμι πθῖᾳα6 τηδίο δ, σαΓ 115. Οδϑὶ- 

8. τϑ]., σουηϊασ. ΝΙΒΙ θη μὴ ΠΡ 641, 4αΟΙΉηϊ15. ΘΕ 8 ΠΊ 510 

Δ]1αα]ἃ Δ]1Θ απ ἃ [ΟΓΠπΙἃ τ16 6 τηδίθυδα δι᾽ {θα θη ἄπ, 568 
ῬΓΟΡίου σΟΠΙ ΠΟΙ ΟΠΪ5 τηαύθυ 86 οὰμ [ΟΥ πᾶ ρογροία!δέοπι μαπά 
ἴδοι] 6 δἰξθυιιη ἃ}0 [6 ΓΟ 56] ΠΠ088. 

ΑΡ ὰο αἰβεϊηρι θη 86. ἃ τηδίουϊα ἰουηαθ Αἰ Που]αία οχ- 
ΟΥα 6556 αἰοιῦ ὁ 7 Ῥυυδρονοα 4 αδοάδιῃ ρΡ[δοϊία. Θ᾽ Οα 1 ΘΗ] 

ἴῃ ΠΟΙ Ἶ 115, 4] 8} 11 αὐ 416 σαν 115. οἵ οϑϑίθιιθ 485] 
ψο5.1 σΟΠΒΡΙΟΙ αὐ", ΟΔΤ 65. ζδηη 6 οἵ οββᾶ Ἰπδίθυϊδ 6 {ΔΉ} 

Ιοσαπι ΟὈἐποηΐ, ᾿ἰαὰ ῬγΠΙΔΟΌΓΟΙΒ. ἴῃ οἴγοι!ο ἐγ] 0 ἃ]., 1|- 
οδῦ 5ΘΠΊΡΘΙ Θχίθηβί μη. φυδηδη Παθοαηῦ οὐ δχ {ἰπεῖ5 60η- 
βίβηί, ᾶθο δὰ τηδίθυ πὶ ΓΘ π 8, ̓ ρ58ἃ ποίϊο δὲ ἰουιηᾶ ππι- 

τηθυῖβ ἀοπηϊθηάα νἱἀοίαν. (γραμμῆς τὸν λόγον τὸν τῶν δύο 
εἶναί φ. ν13, εἴ. Ζ6116ν ΡΗ. 4. ατ. 1. Ρ. 112.) δος ορίηϊο 
ΡΙορᾶρδία ἀδθίη4ε οδϑὲ δὰ Ρ]αίοηΐοος (τῶν τὰς ἰδέας λεγόν- 
τῶν 13) ἀπογυμι 8111 οατη ΡΥ ΒΑΡΌΤ οἶδ ἰη ἀπο! αίθ ( οἵ. 71 8. 

Πα 
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1084. 37), 4111 1π [οτιηὰ οὐ ποίη [Ιη686 ἀἰχϑυιηΐ σοΠίϊ οι 

᾿ρβᾶμι μδέμγδι δὲ βιι βίδηςδμ Ππ6 86, αὐτογραμμήν "14 (εἵ. 

16. 1040) 34). Ετ' Π1| αυΐϊάοπι αι! αβάδμι ἴῃ τ θτι8, ἰη 48]- 
Ρ5 ᾿ΠΠΠΠΠΠ15 ἃ Πδίουϊα δἰ [οσμηδ, νϑἰ ταῦ ἢ ὨΠΠΠΘΙῸ ὈΪΏΔΓΙΙΟ, 

Γαΐ ΠΟῸΠ ΡΟ586 ἀϊδβίϊησι Γονιπδιη οὐ 14 ουἶτι8 50 ἴοτγιηδ, ταὐτὰ 
τὸ εἶδος καὶ οὗ τὸ εἶδος "15, εἴ. 6. 1032α 4, ΠΙποᾶπι δμηθῃ, 

ἀαοηΐδηι δχύθηϑι 8. σοῃ θα τηδίουϊδιη, δ ἤθῸ Θ'θητ8. ΠΟΠ 

τοίογθπάδιη ρυίαγαηΐ, 506 ἰδ ποιιοηάδιη ἰοτγιηδιη [1π 686, ἰπηΪ- 
τσ ἀπ] Πα οιη, ἃ}0 ᾿ρ88 ΠΠπ6δἃ. --- 17 οὐκέτι, εἴ, ΟΡ. ρ. 93. 

[6 ἀοἰαίιιβ δ δχρ!!οαπμάδιη ΟΥΙΘΊ θυ Ὁ γ Πρ τ σογα πη 46 
ΠΌΠΘΤ5. Ρἰδοϊίοσταπι ρϑιοα δά δὰ τγο[αϊαπάα δα ὁ 17 --- 20, 
ΒΘΠΒΌΌΠ οἵ ΘΟΙΠΠΉΙΠἾ8. ΟΠΠΠΪ 1 ΟΡΙΠΙΟἾΪ5. ον! ἀθηΐα τιϑι1ι5 δά- 

γΘΓβι15 δου ἀοοίτηδιη. Ἐλχ [5 Θηΐμη Ρ δοι{15. 60 δάϊσιη- 

ἴὰγ Ῥυίμάροτγοὶ (συμβαίνει, οἵ. ἃ4 Α΄ 8. 9894 22), ιχὐ πδιη 
δδη ἀθιηαπ6 βρθαΐθιῃ, ν θα! ἀπ} αύθιη, [Οστηδ μη 6586 βέαίυδηΐ 
ΡΙ ΣΙ ππδγα ΠΣ) ΤΟΓΆΠΙ, 4185. μηδ οβέαμη δϑύ (φαίνεται, οἵ, δὰ 

ΑἹ 6. 988«α 3) ᾿ηΐοὺ 56 αἰογγθ, σν θα! ΠΟΙ ὈΙΠΑΥΙ οἵ 11- 

η686 6 Δ] γα" ργδϑίθι θα ΓΘΓΙΠ 6Χ 8115 ΘΌΠΟΙΙθιι5, οἵ, Βρδη- 

415 δβοῖ. 1. ρ. 472. Οὐοάβὶ α|5. δαηά θη Γαι οἰ δ [ΟΠ ΘΙ 
ΔΙΏΡΙΪ5 Ρουβθααδίαγ, 60 ροΐοβί ἀθνθηϊγα, αὖ ἀμδπι βίδέαθη- 
ἄδληι. 6556 οθηβθᾶὺ ΓΟΙΉΠΙ ΟΠΜΠἾΗ [ΟΓΠΙδΙη δ0 ΒΡΘοίθιῃ, στρ ]}- 

4ιἃ ψ6γῸ Οἰηηΐϊα ἰηΐγα ἰοληδθ αἰρ πἰζαύθπι ἀθρυιμημαί, Αἴααὶ 
1, ἀμ π) 6Χ [ογιηὰ 5᾽ Προ γα ΤΟΥ πδέμπγα (ΘΠ ΠΪ τ, 

οἵ. 10. 108ῦα 8, οἸπμηΐα 6588 860 ὑπιπη, ἕν πάντα ἔσται 20, 

ααοα πηδηϊΐοβίο οϑβί Βα αμῖ, 
᾿χ δὸ Ῥυι παροῦσα ΡΠ] βορὰ 6. ΘΟ ρδγίο Πα οὗ 486 

51} ΑἸ οὐ] 5 ἴῃ ἀΘβου 6 η 415 ἀσοιγαίθ ποι οηΐθιι5 ἀρραγοί, 21, 
εὐ ΠῸΠ ΡΟ586 Εὐΐααα μηδύθυ πη ἃὈΒΈΓΘ ἢ ἃ ἴοτιηα ᾿ῃ{6 ΠΠἸο ταν, 

22: 5ιηΐ 6δηΐπὶ (ἴσως, οἷ. 84 Α΄ ὅ. 9874 26), αιὰ6 σορἸ ΓΙ 

ΔΙΙΓ6Υ πδηπθδηΐ, πἰϑὶ αὐ ἔοτγιηᾶ ἰηδβὶ0 ἴῃ πιαΐοτια, τόδε ἐν τῷδε 

23 (οἴ. δὰ ὅ. 1030) 18), νοὶ] τηδίθγία οϑυία σαδάδηι ἴογπᾶ 

ἀοἤηϊία, ὡδὲ ταδὲ ἔχοντα. ΚΝ 6] αἱ [4150 «αι ϊβρίαιη. Παϊπδ Π 8 ΠῚ 
ΠΆΡΆΓΔΠ ΟἸΠ) ΟἸΓΟΪΟ Θη60 ΟΟΙηραΓγδί, τ 510 αΕϊ ΟἸΓΘΌΪΠ ΠΟΙΪΟ 

ΔΘΥῚ5. ἢδίατα (ΘΠ ηΪἃ ΟῚ 510, ᾿ἴὰ ΠΟΙ ΠΘ ΠῚ 51Π6 81118. ρ5118 

ΡΑΓΕ 8. ΒΘ ηΒῚ 1 ΠΡ 5 6586 ΡΟ856 ἀϊοαί, ὁ 24 ---28, (Σωχρά- 

τῆς ὁ νεώτερος 25. ΓΕ, ΑΙοχ. ρ. 482, 15: ἢ τὸν Πλάτωνα 

λέγει, ἤ, ὃ καὶ μᾶλλον, τὸν ὁμώνυμον τῷ τοῦ Πλάτωνος δι- 
δασχάλῳ «“Φωχράτην. ποιεῖται γάρ τινα «Σωχράτην ὁ Πλάτων 
προσδιαλεγόμενον μετὰ τοῦ γηραιοῦ «Σωχράτους. οἴ. Ῥ]δΐ, 
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ΘΌΡΗ. 218}. Ὑποδοί. 147. ῬοΟ]. 257 6. ΑἸέεγα ΑἸδχδματγὶ ἰη- 
ἐογργοίδεο απίθο ρμοΐοϑί ργοθατὶ, οἵ. Ηδγιπδηη Ρ]αΐ. Ῥ}]. 1. 
Ρ. 661.) Ετδηΐη ΒΟμΟ, “ΠΟ ΔΗ ΠΔ] οϑύ 56 η510116, ΠΟῸἢ 
Ροίοβέ οορί αν βίης ργΕθιι5. 56 η51 1105 (ἄνευ κινήσεως, οἵ. 
δ δ᾽ 1. 102θαᾳ 3), ἃἂο νἱοϊβϑίῃι ἢδ ρμᾶγίοβ τηδίθυα 685. ΟῚ 

βηΐ ρδτίοβ. ΠΟΙ ὨἾ8, ὨΪΒ1 ὁχ ΔΠΪΠ)ἃ ΔΟΟΘΡΟΤΙ ἢ θα, δα ἡοΙὴ 

ἐοηάαηΐ, ἥποι, 91, 32, εἴ. 10. 1035) 23. Ττοπά. 46 δη. ρ. 331. 

ϑαββίδηςαθ ἀϊρηἸξαίομι (1037α ὅ: ἡ οὐσία ἡ πρώτῃ, οἴ. δά 

7. 1032) 1.) ἴῃ 8. ΠδΟΘββαΣΟ. ΔηΪμημἃ 5101 σἱπαϊοαΐ; ΘΟΓΡῈΒ 

Βα θϑγαύα οϑύ δι) 8 1 ᾿πδίουία; ΠΟΙΠΟ διι[6Π|, 51 ὈΠΙΨΘΓΒΒ 

δα ΟἸΧΟΡΙΒ, ΟΧχ πἰγδηπο οὐ [Ογπἃ δὲ τηδίουϊα την οῦβθ σ0η- 

οορία σοδ]αϊί, οἵ. δά 10. 1095) 27. Σωχράτης δὲ καὶ Κο- 
οίσχος, εἰ μὲν χαὶ ἡ ψυχή, διττόν αἴ. Ηδος νοῦρθὰ οὔβοα- 
τἶι8. ἀϊοία ἢππο ν᾽ ἀθηΐαγ ἢ Ἰπηοάτπη δοοίρίεπάα 6886: εἰ μὴ) 
μόνον τὸ σῶμα λέγεται ΖΣωχράτης, ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχή. Ἀρο- 
ἀο515. δαΐθμ, πὲ τθοΐθ Ἰηἰογργοίαίαν ΑἸοχ. ρΡ. 484, 11, οοῃίϊ- 

ποίαν ἴῃ ν. διττόν, 1. 6. διττὸν ἔσται ἐξ εἴδους καὶ ὕλης. οἱ 

μὲν γὰρ (Ἰἰηΐ. ἐροῦσι τὸν ΣΣωχράτην) ὡς ψυχήν, οἱ δ᾽ ὡς τὸ 
σύνολον. δίῃ διαξθιη ΠῸῚ ΘΟὨΪΙΠΟἰΐμ ΘΟ ἐὰν 6Γ15 ΤΟΥΊ 81 οὕ! 
Π]δίΘ ἃ, ΔΠΏΪΠ]Δ ΘΟ] ΘΟΥΡΟΙΟ, 564 5|ρΡ]1οἱδου ἀἰχθυῖβ ΒδΠῸ 

ΔΠΙΠΔη, ΠΟΟ ΘΟΙΡΒ, απ86 ΠηΐνΟΙΒ6. οἵδύ 1ΠΓΘ6Ὶ ΔΗΪ 81) οἵ 

ΘΟΥΡῸΒ ΤΔΕΟ, ΘΔ 6 ΠῚ ἸΠΓΘΡ ΠΔΠΟ ΠΠΔΠῚ ΔΠΪΠ]Δ ΠῚ οἵ ΠΟΟ ΤΠΠ11Π 
ΘΟΥΡι5. ᾿πέογοθάθγο ρυίδηα οβί, ὥσπερ τὸ χαϑόλου, (ἰηΐ. 
οὕτω) καὶ τὸ χαϑ' ἕκαστον. Ῥανἐϊουϊδηη τε, 4ὰδπ| ροβύ χα- 

ϑόλου οἵ 61 ΠΟΤῚ οὐ Βουρ. αὐ ν᾽ ἀθηΐαν Ομ] 65 Βα θηΐ, 6χ 

ΑἸοχαηαγὶ δοίου ἰαΐθ Οἰηδὶ, Παριδηΐθ, ἢΪδὶ [ἈΠῸ ΓΤ, ̓ρ8ἃ 56η- 
ἰοηζα 6. Τί] 06. 

ΟἸἰϊ51 Βαοαβαιο ἴῃ ηἐουρστοίδί πο θὰ ψοῦθὰ ὁ32 περὶ δὲ 
--- α γοητή, 45. ΑΥν. δά πηδμοιηδί!οαβ γὸ5 ἀθἤπηϊθηάδβ 

ΠΟῊ 6586 ΔΙ θ 6 η ἄδη τηδίθυϊδτη ἀοοοί, 4π|ὰ ΒΘ ΘΠ 1] 601- 
(πλ1ίθ πὶ Πρ οΟΥ ἔπ Π6. ΠΟΥ Γαριηΐ, ααϊπ Δρ 5816 ἸΠέΘΙ 856 
ΘΟΒδουθδηΐ 486 δηΐρα, ὑ 32, οἵ αιδο ροβίθα, αὖ, αϊβραίαπίαι. 

Ἐδὰ 511 ΟΥΏ5 ΡΥ ἑαυ .10. ὨπΠὶ ἰρ51π|8. ΑΙβίο 6115. πθο]  σ η- 
{188 510 Ἰθ θη α, δη, αποά νοϊυ ΑἸοχ. Ρ. 483, 20, δαϊου 5 
ἸΠοασᾶ 6, ΠΟ ΡΟβϑβῖιπι δα] 46) ἀθοθυηοΓο. --- Οτλ6 ἃ} 1}}]1- 
(ἰο Βαθοιπαβ 98: διὰ τί οὐχ εἰσὶ μέρη οἱ λόγοι τῶν λόγων, 
δάἀιηοάνμη Π ΘΟ] ρΘη ον βουρία, οχ ψϑυθὶβ Ῥυοχίπιθ Ξϑαπθηί- 
θὰ5 πο ἴῃ τποάϊιπ ἀρρᾶτού ᾿πε6]]Π]σθη δ 6556: διὰ τί οἱ τῶν 

μερῶν λόγοι οὐχ εἰσὶν ἐν τῷ τοῦ ὅλου λόγῳ. --- [)6 οορ!Α}}}}} 
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ΓΟΓῚ τ] ἢ Θιηαἰ!σαταμ τηδίουία οἷ. δά 10. 1ρ9θα 11; χύχλος 

χαϑόλου --- καϑ' ἕκαστα, οἴ. 10. 103. 34 56ηᾳ. --- «1 χαὶ 
παντὸς χτλ. Οτδο γοῦρὰ Βυδηά, οἱ Βεκκ. οχ τππὸ οοά. «Αὐ 

ἴῃ {οχίτιπη Το σορουπηΐ, Θἃ, αοηϊδιη ἱπίθυρ ἰδ! 0η18 ν] ἀθηΐαγ 

ΒΡΘΟΙΘῚ. ΤΟίουγο, τοροίϊίαθ ἰονυΐαββο 6 σομμηθηΐαο ΑἸοχ. 

Ρ. 483, 30, τιηοἰη]5. Βοοαἀ θη ἃ ρμαΐαν!. 

1097. 10 πότερον -- 20 ὕστερον. Οποηΐδιη δάδαο 
46 115. ποι[οηϊθιι5 αἰβραίαν!, 4πᾶ 6. απ] 56 }51}}}}} τηδίθγϊα οθᾶ- 

Ιαογαηΐξ, ἀαδ βίο 6} ΒΌρΡΘΙΘ5586. “ἸοἷὉ δα αἸδβοϊρ!ηδ6 ρῥτο- 
ΡΙΪδΙΏ, ὨᾺ (δ 6 51ηὉ ΠΟΙΙΟΠ65. ΡῈ 86 οὖ δρβοίαΐε, οἵ, 
Θ 10. 2“; ᾶθο δηΐπὶ ααδοϑίϊο {πὸ ἴδοι 8. ἀἰγπηδύαν ( οἵ. 9. 

1029α 33) 46 τϑριβ σαι π)δίουϊα ΘΟ πογο 5 πποιβααθ αἰβρα- 

ἰαίτιμη 6556, ἡπἃ8 ἱπνθβίθαγ ΡΠ γϑίοδθ ρούϊαβ δι0 ἀἸβο ρ] 1 ηδ6. 

- 417 τῆς χκατὼ τὸν λόγον, οἵ. δὰ 1. 1025) 27. --- Ῥτδο- 
(ογοᾶ αααμ δχ ΡΓ ΠῚ θ115. ΡΑΡΕθ15. ἀηδη ΠΠΘΓῚ ΠΟΙ ΟΠ Θῖη [η{6]- 
Ἰδού 51, φαδ νίαν, φαοιηοο πὰ ῥ᾽ αΓ65 ρᾶγίθβ ἀηππὶ οἷξ- 
οἰδηΐ, απο ργοχίιηο οδριία. δχουψίαγ; οὐ αι πη] αίθιη ΠΟ- 

{1018 6Χχ τ ὲ πηϊδαΐα ΤΟρ ΘΕ] ΘΟΠΒΘη δ ηθιιηὶ 511, θϑθιη 41|86- 

50 ἐδ ἰρβᾶ τὸ οὐίαγ, (Εχ βδὸ ἱπίθγργοίαίοημθ οὐ ἀἰβέίη- 

᾿ ΘΠΟΠΘ ἃ ΒΟΚΙΚΟΓΟ ἰηϑεπίαι 419, 20, οὐ δοοθηύιμι ῬΓΟΗ. 

τίνι «20 τηὰΐαν!.) Εἷδιη Ττθη ἰηγνοϑίθαί ἢ 0. 

1097. 21] τί μὲν ---ὑ συμβεβηκός. Ῥαποὶβ ἴῃ τη6- 
ΠΟΤ τονοοδί, 4ᾶ6 ἰη6. ἃ ἡπᾶγίο υΐπ5. ΠΌΓῚ οαρὶῦα ἀ15- 

Ραυϊΐαία βιηΐ. 42] τί --- 22 εἴρηται, εἴ. οἂρ. 4. --- «22 χαὶ 

διὰ τί --- 26 συνύλης, οἴ. οὰρ. 10, 11. --- «26 ταύτης --- 29 

λόγος, εἴ. 10. 103Φ6α 2 54ᾳ. --- «80 ἐκ γὰρ --- 88 ὕλη, οἵ. 
οἂρ. ὅ. -- α88 χαὶ ὅτι --- δῦ οὐ ταὐτό, εἴ. οἂρ. θ. --- δῦ 
οὐδ᾽ ὅσα -- - συμβεβηκός, εἴ. 6. 1031. 19 --- 28, --ὀ Οὑδα 

6 ἰδχίιι ΒΘΚΙΚουΙΔ 0. τππΐαν!, Ὁ1 εἶναι χαὶ ἕχαστον, "ά ὕλῃ, 

δῦ οὐδ᾽ ὅσα, δὰ σομμηοηάανὶ Ο}5. ρΡ. 9ῦ ---97. Ρτο ν. ὅσα, 
αποα ὁ 5 ᾿ηβϑγαὶ, ὙΥΙΠΟΚοΙ μη ἴῃ οοηβαχα [106}}1} τοὶ (Ψ8ῃη 
ΨάΒν}). 1849. 39, 3. Ρ. 2858.) ρυο δ)" τ θὰ 6588 Ραΐαί ἁγέϊσα- 
ἴΙὰπτὰ τά, ἰζὰ τ βου θαίαν: οὐδὲ τὰ κατὰ συμβ. 

ΟΡ ΧΙ. 

(φῥυιὶὶ Μία! τι τιγυιην δὲΐ ἐὰὶ συιΐνι5 αἰοχίϊο ὁρισμός 68. 

Π)6ΠΠΙΠΠΟΠ18. πηϊαΐθηι απ ΟὨΐ ἃ ΤΘροίθπμ δ 6886 αἰχὶς οΧχ 
τα δίθ οἷτι8 Γοὶ πὰ ἀοἢπϊαίαν, οἵ. 11. 10374 19, ἴα 4ὰ86- 
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τἷέ: διὰ τέ ποτὲ ἕν ἐστιν οὗ τὸν λόγον ὁρισμὸν εἶναί φα- 
μὲν 11 (υἰπηΐταπι Π0 ἢ 4ῈΠΠ1|06ὲ λόγος ο50 ὁρισμός, 564 1ὰ- 
{ἰπ5. {ΠΠπ ἀαδην Βαϊα8. νοο. Δ ξιι5. ρδίοί, οἵ. 4. 1030α 14); 
πηι αυδοϑίίθηθια. φποα ἐϊοὶύ Ἰηοίδηι 6586 864 πο ϑ8οἰτδμη 
ἐν τοῖς ἀναλυτικχοῖς, οἵ. ἀ6 ᾿πίογρτ. ὅ. 17« 13, ΔΑη. ροϑί. 1 6. 

924 29. ---ὀ ΛΟ ρῥυϊμη ααϊάθηι ἀὰ8. γδίϊ 68, αΐθιι5. Θχρ !- 
ΘΓ. αυϊδρίαιη. νοὶ «δ η  Ἰ0 15 σοὶ τοὶ ἀθἤηϊθηάδα τπηϊδέθπι 
βαδοῖρ!αΐ, Το οἱτ, ρᾶγίθβ ἀθ ΠΟ ἢ15. δὰ ππῃ!αΐθαι ΘΟ] ΘϑΟΘΓα 
ῃμ60 χατὰ πάϑος 914 ---Τ8, πες χατὰ μέϑεξιν "18 ----.21. ἘΠπ- 
θη. ΠοΟ οὐ οοἷον δῖ ἴῃ πηϊζαΐθῃ. ᾳαδηάδιη ΘΟριιηΐ, 
ααδηἋο ΒοιπῸ μος οοϊονς οϑέ αἰϊεοίαβ, ὅταν ὑπάρχῃ καὶ 
πάϑη 010, πο οοθαηΐ, {πη 40. ποθὴ οϑβύ αἰϊθοίιβ; ποίδγαιηῃ 

γ6ΤῸ ἴῃ ποίϊθη6. πηϊίαβ οχίτα ἤδης τα: ! 6 οἵ [ουὑαϊ δι 

ΓδίΟΠθ μοβίία οβί. Νθοὸ τηδρὶβ Θὰ τπἰζὰ8 δέ χατὰ μέ- 

ϑεξιν. (018: ἐνταῦϑα δ᾽ οὐ μετέχει χτλ. ΝαοΊ]οΘη ι5. Πᾶθο 

ν6ὶ βογρία βιηΐ γ6] αἰϊβριιίαία; ἰρϑδὰ δηΐμὰ σοῦῦθᾶ ΑΥ. 60 ἀμ- 
οαηΐ ἰδοίογθη, εὖ ἰάθη) 6886 χατὰ πάϑος εἰ χατὰ μέϑεξιν 

6586 ρμιυιΐοί, απὰ6 δι θὴ αἰδέϊηοία 6556. βοΙθηηὶ Ανιβίοίθ δ α88 
οοηϑίαί,) ᾿οἰίαν. θη μετέχειν τινός 1άὰ, φαοά αἰίουῖ5. πο- 

{0 η 6 ΘΟΠΕ πο, 86 τϑεϊρίί, οἵ. Τορ. [Ν 1. 1214 11: ὅρος δὲ 

τοῦ μετέχειν τὸ ἐπιδέχεσϑαι τὸν τοῦ μετεχομένου λόγον. 
ΥΙ6. 148) 14, 601}. 621: ριορίεγοα τὼ μὲν εἴδη μετέχει τῶν 
γενῶν, τὰ δὲ γένη τῶν εἰδῶν οὔ, Τορ. [Ν᾽ 1. 1., ἸΙἀδπααα δά 

ΘΘη5. εὐ αἰ ἐγ ηέίίδι τ αἰθενίαν Τορ. ΕΥ̓ 2. 1239α 6: ἐπὶ πλέον 

τὲ γὰρ τὸ γένος τῆς διαφορᾶς δεῖ λέγεσϑαι, χαὶ μὴ μετέ- 

χϑιν τῆς διαφορᾶς. οο ποβέτο ἰοοὺ β΄ ηθυ 5. οὐ αἰ [ουθηςὰ- 

ΓΙ], 6Χχ 4Ό]0115 ΠἰμΓα ΘΟΠΠΟΙ «6 ΠΟ ΠΟ. 8.110, ΠΟῺ 6886 

πηϊδίοθιῃ κατὰ μέϑεξιν, «11ἃὰ ταϊΐοηβ ἀδιηοηβίναι, ααΐα ἰδ, 

αοηΐδιη. ΟΡΡΟΒ 618. 1ῃΓ6Ρ 886. αἰ ΓΘ Θ ἢ 6118. σθηι5 ἀ δ θυ Πα ΐα, 
1ά6πὶ β'θηϊτι8. σομέγαυϊα ρᾶγ οἰραγοί, ὁ 20. Οιιοάβι ΠΙ 10 56 οἰ 5 
ᾶηο πη τα 18. ΘΧρ ΠΟ ΟΠ. ἃ ἸὨ ΒΘ Ιμλ18, ΠΟ ἢ πηα]αη ΡΓΟΠ]- 
οἰμηιβ, αθὶ ἴῃ δδάθιη ἀθἐηϊοη6. δαὶ ἰδίου μη! Δ Πα τ1Π| Θ᾽ ΘΠ118 

Ρίατεβ. δά! θηίαν αἰ ογθπίϊαθ; δὰθ. δηΐη ΠΟ ΡΟβϑαμηΐ νἱ ἀογὶ 
Ῥγορίογθα ἴῃ πηϊζαΐθῃ οΟἾΓΘ, ααϊὰ δἰ θη Ὁ ΠΟΙ Ἰηβαηΐ; Π8Π]- 

απ πᾶς ταίίοηθ, βἰααίάθιη. οἰ ἄθι γοὶ αἰνθιβίβϑιηδ απ θα 6 
Ἰπμδουθηΐ, οχ Ομ 5. ππιηὶ ΠΟ ΟΠ Πρ ογ68, οὕτω γὰρ ἐξ 

ἁπάντων ἔσται ἕν "224. » 
ΗΪ5. 1οἱύαν ταύ οηΐθιιβ ποηάαμι βο ία ααδδβέιο «αι Π6- 

οαββδγίο ἀϊνιιηθηάα εἰ: (δεῖ δέ γε χτλ. ὑ24), απομῃίδμ ὁρι- 
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σμός αἱροίς 5 )βίέδμείϊαα ἀθἤΠηϊεο οὐ ἀπὰ δὲ τπηΐϊὰ8 Τοὶ δϑβί 
ἀοβουῦρέϊο, Ρ τί τα τὰ ααϊἄθπι 56. Τϑὴὴ ᾿ην Θϑίσδίασαμη αἸοἷ 1 

115. ἀοΠημοηΐθιι5, ααδ6 αἰν! ἀθηἊο οὐ ρᾶγίθηἋο. ΘΘΠΘΓ6 60ῃ- 
Ποϊαηίαν, 28. Τύθμι 5] ΐα αἀἰβραίξαίοηα δά 41: τοσαῦτα εἰ- 
ρήσϑω τὴν πρώτην 1038. 80, αὖ δαπη δά δἰϊιπη ργδοίογθᾶ 

Ιοσιη Ἰθοίοτοβ ἀθίθραγ ἀρρᾶγθδί; οἵ σοηΐουτὶ ααϊάθηι ρού- 
εδὲ 13. 1039α 22, Η 6. 1θ045ὺ 23. Θ 10, 5. πα]]Ὸ οχ 8 

Ιοοἷβ ρίαπθ 14, χαρά ἴσο ργομῖβιξ, νι ἀθέων ρογίθοϊββθ 7)6 
οοηδοϊοηἰ5. δαΐθπι οχ ἀἰνἰβίοηθ ρου ἀθἢπί Ομ 5. οπ- 

ἄδπι ἴῃ τηοάσιῃ δίααθ μος ἰοο0 ἀϊβραίαί Αη. ροϑβί. ΠΠ. ΤΟρΡΟΎ . 
ἀδ ρᾶτῦ. δη. 1 2, 8; ρϑοιξαῦ5. ππϑίδρ ἢ γβίοδθ αἰβραίδί οὶ θὰ 
δϑὲ σδίϊο, πὲ πηϊίαΐθη «6 ΠΏ ΟΠ158. Θχρ Ἰοδύ. 

ΙΪη ἀεἤηϊοηα π18}}} οοῃεϊποϑίυ ΔΙ ΠΪΒῚ ΘΘΠ115. ΡΥ 
οὐ αἰ ον θηείαθ, 29. 564 «ασπη σ᾽ Θηϊ5 σΟΠΙ Οὔτ] ΟΕ ῬΥΪΠ]ἃ 
ΑἸ ογθηξα νοὶ] οὰπὶ πὰ θ 118. ΡΥ 8. οὐ 510 ΡΟΥΤῸ ᾿ζογαη σ6- 
ΠΘγὰ οἰποῖαί, αἰ ΓδΡ ΕἸ γα) ΠΕΠΊΘΓΕΒ. ΠΊΔΙΟΙ Δ ΠΠΙΠΟΥ 510 Ηἰϊ- 

81 τοίογε; Ῥγοχί μη ΘΘΠΙ5 51 ΤΈΒΡΟΧΘΙΪ5, 6χ ΠΟΟ ΘΌΠΘΓΟ οἵ 

αἰ τθηθα βρϑοϊῆοα ἀθἤηϊο οοηΠοῖίαν, παθο Ἰοιδαν ἄπο 4ὰ0- 
"0640 ἢ πηϊζαίθμη σΟα  οβοδηΐ φαδου αν. ἴδηι γθγῸ, 486 6δϑβέ 
ΡΟ ββιιηα Ασιβίοίθ! οᾶθ ῥΒ]] Οβορηΐδθ ἃ Ῥ]αίοηΐϊοα ἀἰβογορδη- 
[18,. ΘΘΠΠΒ ΠΟ δϑύ ργδθίθι. βι85 ἰρϑίιι8 Βρ6οῖθβ, σῦ, εἴ. 46 

8δη. ΠΠ 3. 414} 2] 544., γε] δὶ βίδία! 6556, ἰδηηατιδηη πηδΐθ- 
τὰ 6586 βίδίποηαπι οϑί. ((ἀθπ5. φιοιηο 0. ππδίουϊας ἰΟοαμῃ 

ΟὈΌΠΘΓα Ασ. ἀϊοαΐ οἵ. δά 4 28. 1024) 8, 46 ρατγί. δη. 1 8. 

0434 24. Οτοά δαΐοιη ἴῃ ἰρβὰ [Ὀτιηᾶ τοὶ, α4πᾶ6 ΡῈ. ἀδῇηϊ- 
{ΟΠ 6 πΔ 4 65οΓ ΙΓ, ᾿δουαη τηδίθυ απ οὖ [ΟΤμδπ αἰΒΕ ΘΓ, 

Ρδγίηα46. οϑέ ᾿η06]Πο θη πα, ἃ 0 51 ΠῚ ΔΠΪΠη8, ΘΠ πᾶ 1 Θὰ δϑΐ 

ἐντελέχδια ΠΟΥΡΟΙΙΒ ΟΥΡΆΠΪΟΙ, ἰδιηθη ἴῃ δὰ ἰρβὰ δύναμι» οἱ 

ἐνέργειαν αἰδίϊηοτμί. ΕΓ ααοα ᾿ἴο φα!ά δι σθητ5 πηδίθγδθ ἰῸ- 
οἴαπη ΒΔ ΘΓΘ, αἰ πὰ πὶ γ6ΓῸ ΟΠ ΘΓ θη απ ᾿ρϑᾶπη 6886 σοὶ 88}- 

βίδηψ δ) αἸοἰ, 4 19, αι 1101 ο'Θἢτι5 Ρ Οὐ ββί πηι ᾿4ᾳ116 ᾿Π8 918 
4αδπι ΑἸ 6 θη 5. ἀρέσῃ 6556. ἀϊοαὶ δά ἀδἤπηϊθηάπηι ααϊα 516 
Τ68, οἷ, δὰ 4 δχίγ,, ροΐθδε δὰ βθηῤθηξίδο ἀν ουβίἑαβ φι ἀδιημη 0 40 
γ6] (0}}1, 1ζὰ παὖ' π}|ἃ 5:0, ν 6] σϑγία θχοιβαγι; δὔθ ἢ] ΠῚ Ὁ ΤΊ 1] τ ΠῚ 

«αἰάοιη. ἴῃ ἀοἢηϊ θη 8 Ρομοπάπμι οϑί βθητβ αὐ Βα θαηί ἀἸ{- 

[ογθη τ 6. οαϊ Ἰπῃδαγθδηΐ, 8566 Ρ ΘΟ. 115 τοὶ Ὠδίμγα 1Πη8- 
χη ἢ ἐπηὰ ΟΠ νομέα ἀοἤηϊίαν.) Ηδηο ΘΠ 68 δέπγδιη αὐ] 

ἴῃ Ῥγοίαϑι ργοροϑι οἱ νοοΐβ, πἰροίθ ΘΠ 6.18. 5 ΠΡ τσ [1- 

[ογᾶγιιη] (στοιχεῖα αἽ, οἷ. 10. 1θ3ὅδα 11} 4ὰθ οχ 60 ἀοίεοτ- 
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τηϊπϑηΐαν (τὰ εἴδη καὶ τὰ στοιχεῖα αἴ, ρατί. χαί Θχρ!!οδηάϊ 
Βα δέ νίπ), οἵ. Υ αἰέζ Οτρ.. 93) 20), ὄχϑιηρίο {ΠΠππδύγανἱέ, οχβρο- 
οἴθ5. ἄγ, ἴῃ ἃροάοβὶ σοποία ον, ρυορίογθα οϑπιι5 οἵ αἰ Π[ογθη- 
(ἰὰ8 οοἶγα ἴῃ πηϊαΐθμ), οἷ. Δ ΘΟ: αὖ βαθιυποίαδιη ρούβ ἤδπηο 

Ιϑοίμηιβ ἀροάοβίη: φανερὸν ὅτι ὁ ὁρισμός ἐστιν ὁ ἐκ τῶν 
διαφορῶν λόγος «8. ΝΙμῖΓαπι αππππ Θθηι5. δ πηδίογϊδο 10- 

απ ἀδργθβδϑιη ἀθ ΠῚ ΠΟ ἢΪ5. ἀΠΪαΓ ΠΟ ΡΟϑϑὶξ νου Ο81- 
βίθγθ, σαδογθηΐθβ 46 πδὰο ποίϊοηϊβ πηϊζαίθ πηΐϊσα δά αἰ {6 γθη- 
ἰὰ8. ἀΘ Ὀἴτηι5. αἰζθηάογο; Θὰ85 51 δά πηϊζδίθπι μού γί πητι5 Γο- 
ἄϊθογο, αᾳαδοϑβέϊο βοϊία οβί. Αἰχαθ αὐ ἀπ ἃ πη ΟΠ ρθη πη 
ἐδιη! α8 1 ἰΟΥ πη ΘΘΠΟΥΙ πἰροίθ τπηδίθυ 6 ΔἸ αΠρ ΘΠ 81 6556 

ἀοοθαί, ἀπὰβ αἀἰβεϊηθι ΠΟΙΙΟΠ5. ΡῈ. αἰ ν]βίοπθμ οἰ ποίη δα 
ΓΔΕ Π 68, ΡΓΟΡΥΪδι ἃ ΡΓΠΠΔΓΙΔ ΠῚ ΔΙ ΓΘΓΆΠπΙ, δἰΐθγδιη δοοϊ οηΐα- 

Ιεθ, 46 ραγί. δη. 1 2, 3. Αη. ροβί. Πὶ 13. 974 12. Νόοη Ἰϊςοί, 
αἷν 9, 0] ἀδβοθη Ἰ Πλ18. ἃ 5.ΠΏΠ0 ΘΌΠΟΓΘ δα ἰηΐογίογα, Α1- 

ογθπέϊαβ ῥτοιηΐβοιιθ Δαμῦογο, 564 δεῖ διαιρεῖσθαι τὴν τῆς 

διαφορᾶς διαφοράν, νον! ἴῃ Θχθιηρίο Βοιηΐηἶβ ἀθ ἤθη 4 

51 418 ΘΧΟΙΒΙ5. ἃ ΒΕΠΊΠΟ ΘΘΠΘΓΘ, ΔΏΪΠΠΏΔΙ]1, δά ΡΓΟΧΙπηπμι, τὸ 

ὑπόπουν ζῷον, ἀεδοοηάεοι!, πάλιν τοῦ ζῴου ὑπόποδος τὴν 
διαφορὰν δεῖ διελεῖν ἧ ὑπόπουν «10. (διελεῖν δῃΐπι ΙΘρ 6 η- 

ἀἀπὶ 6556 ῬτῸ σναΐο. εἰδέναι οὖ ργορίθι. βιρϑυοτα σοῦ), 49, 
ῬΓΟΒΑΡ1]6. δῦ οὐ σοι γπηδίαν δποίον ἰδέα ΑἸ οχδπάσγὶ ρ. 490, ὅ. 

Αϑβοϊδρίπμι β8η6 66 η} 181 1ἢ ἰοχίι Πα τἾ556 απο παπο σνα]- 
Θαίατ, 6Χ 115 ΘΟΤΠΠΙΘὨΐδΤ10 σΟΡ ΠΟβοϊίατγ, οἵ. οοα. Δίοη. 2988.) 

ΑἸΠΕΘΡ 51 4815 1Π5ΕΠ{π ΙῚ ΘΟ ΘΓῚ5. αἰ ΒΟ Π 6, αἰ δοοϊἀθηΐα! 65 δά- 

βοίβοδί αἰ ξογθηίδθ αἰ ἜΘ 185, Ρ ΘΓ ᾿ϑ που 18π| σ Γὰ 6 Ταίϊο- 

πἷβ 14 [6οῖβ86 ραίαπάιβ οβϑί, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀδυνατεῖν ποιήσει 
τοῦτο «13. [τιϑία διαίοπι γί! Π 6 {πὶ αν 156 715. 5.ΠΠῚΠΊ11ΠῚ 96- 
ΠῸ5 οὐ ἀθβοθηθυὶβ πϑάπιθ δή θᾶ5 αἰ Γογθη 885, ᾳπαδθ αἰ γτηὶ 
ΔΙ ΡΠΪὰ5 ποασθαηΐ (τὰ ἀδιάφορα 416), ρῥτοχίτηα ἀπδοηαο Π- 
ἔδυ ηΐία ΒΌΡΘΓΙΟΤΟΒ ἴῃ 8586 οοηϊηρί, πὲ Θὰ8 βδθρίι5 ΘΠ ΠΠΠΘΓΆΓΘ 

Π181] αἰ ποδί, δία ἴῃ δχίγθηια αἰ δγθηεϊα ᾿ρβὰ σα Ϊ } τοὶ 
Βα θβίδηΐία. ἴ7η1ὰ5. ἸοἸΓαΓ ΠΟΙΟΠΪΒ. οχίγα οτηηθιῃ ἀαθ  δέϊο- 
Π6ΠῚ ροβίία οϑί. ϑὅ1᾽η ἃ ἰδοὺ αἀϊν! ἀθηαϊ τδίίοπο αἰ βοθββουὶβ οἱ 
δα αἰξεϊηρι θη άδηη αἰ 6γθπέϊδιη 4αδπάδμι ἔοτίαϊο (χατὰ συμ- 
βεβηκός «26) 4115 δάδβοϊνουῖβ, φαῖ5. ΠΟῚ ἰρ88 {Πὰ αἰ γθη- 
{ἰὰ ἀἰδεϊηοχαύιιγ, ἔπ 586 ΠΟΙΪΟ δχ ἰοέ οομπηροβίία ουϊὲ αἰ ε- 

ΤΟΙ 5, ααοίϊαβ8. αἀἰβέϊηχουῖβ, χαὶ τούτων τῆς τελευταίας κατά 

γὲ τὸ ὀρϑὸν αϑ0, Ι. 6. 81 τοοίαπι {Π8π| οἱ ργοργίαμη ἰπϑεϊ- 

Ν 
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{6 115 ἀϊν! ἀθηαΐ τί οπθιη, ἔπη ΠΟῚ Δ|1ἃ ΗΪδὶ δχίγθιηδ αἰ{{6- 

γρηΐα δ ἀοπηϊοπάδηι ποίοηοπι οβϑί δά! 6 πα 1). ϑαροτ- 
Πππαπ πὶ 6586, ἃ|185 ργαθίθγθα ἃ ἀβοίβοουο, ἴδοι] 6 ἀρραᾶγοῖ (δῆλον 
δ᾽ ἄν εἴη χτλ. «30)}, 51 χυὶβ ποίαβ ποίη ΐβ ἰῃ ΔΙ ἢππὶ {Γᾶ Π5ρο- 

ΒΘ ΟΥ̓ ἤθη, ν ] } πο ζῷον ὑπόπουν δίπουν, 584 ζῷον 

δίπουν ὑπόπουν. Αἴάαα! 1{ἃ ΓΔ ΒΡΟΠΘΓΘ. ποίδᾶβ ᾿ἰσού, φαοηῃΐδιη 
τάξις οὐκ ἔστιν ἐν τῇ οὐσίᾳ «83. Ιῃ ἴῃ ν 6 ΠῚ 6 ἢ 4ἃ 4αϊά6πη 
ῃΟίΙ0η6. σατο ααοάδιη ΟΥη6. ἃ 8. πη 0 ΘΘΉΘΓΘ δά ᾿ηἰθυογἃ 

ἀοβοοπαθηάτμηι 6βδύ, οἵ. Αη. ροϑβί. ΠῚ 13. 974 25: χαὶ ταῦτα 
τάξαι τί πρῶτον ἢ δεύτερον, δ4 ᾿ρβᾶμπη ἢ ΟἿ] 0 ἢ 61η ἠδ ἤπηϊθη- 
ἄδηι ΠῸῚ ρθη ποῦ Ππ|| αἰ 615. ἀἰβουη 6 ἢ, αὖ πη ῬΥΙᾺ8 

810 αἰδθυιιπι ΡΟϑίΘ 8, 

ΘΟΡῈ ΝΠΠΠ 

{πϊυονϑαῖΐα τον 6586 διιθδίαπίϊαπι --- 1039α 14 : ἑπ6 δοπ- 

ϑ6η 68 6586, τι διιδίαπίία φιαοίϊθοί αἰπιρίθα δἰξ --- α'28. 

1038) 1 ἐπεὶ ---9 λεγομένων. Ἐχ φαδίαπογ 1}115, 18 
ἃ Ὁ 1Π1Π10 ΡτΟροϑεύ, Β 5 δ η 018 6 5:5. ΠΟ ΟΠ) α5, 9. 1028) 24: 

τὸ τί ἣν εἶναι χαὶ τὸ χαϑόλου χαὶ τὸ γένος --- χαὶ τὸ ὑπο- 
χείμενον, αοῃίδιη ἔτ65 ροιγδοίαν!, τὸ ὑποχείμενον, τὸ τί 

ἣν εἶναι, τὸ γένος, 4αδτία τεδίαί ᾳαδα ἱπαπίγαίαν, τὸ χαϑό- 
λου. (δος «πὰμ 810 5 π θ ὨΠσιαπι Ταΐ10, αἸβιπριθη αὶ 6556 

σομηπιδία ροβὲ τούτων, πος, ιρὰ ἴδοις ΒοκΚοταβ, ροβύ ἣν 
εἶναι ἀρραᾶτοί. (ἰδίδθγιμη Αὐϊβεοίθ! 5 τὰ 1Π|8, τὸ τῆξ, τὸ γέ- 
ψος, τὸ ὑποχείμενον, ΠΟ ρΡ͵δηθ ἰΐα αὖ ΒΌρΡΤα δησπιηθγαν ΐ, ΠΟ 

ἴῃ τη] ΟΥἶδη Τονοοδί, 564 ΟΠἶ550 ΘΘΠΘΓΘ 41} τὸ ἐχ τού- 

τῶν: Ηἰνηΐσι τὸ γένος Θχρ]ϊουϊέ ὈῚ δχροηϊξ τὸ τῆξ, 564 

Ομ Βα )5ύγαίο οὐ ΠΟΙΟΠ6. σομῃϊαηχὶῦ 14 ΄σαρα 6χ αἰγοααθ οθη- 

᾿πποίο ΟΥζαι, το σΟΠΟΡοίδη). --- 6 διχῶς ὑπόχειται, εἴ. δά 

«4 2. 982α 23.) Εἰ φαοπίδιη Ρ]αίοηϊοὶ (δοκεῖ --- τισὲν ὃ 7) 

ἘΠΊ ΓΒ Ϊθ. ΡΤῸ ϑβι)βίδηξα ροβαθιαηΐ (εἶ. « 1. 1009α 26), 

1) Ἑχνγανε Αυϊδιοίεϊθσα, ψαοά ἴῃ οοπἤοίοπάα ΡῈΡ σο πους Ραυ ΠΟ Πόσα 46- 

δππίοπα ἰαθοὶ τὴν τῆς διαφορᾶς διαφορὰν διαιρεῖσθαι, 5.115. ε5ὲ ἀρεγέπχη; 

Ροϑϑιιηΐ δἰϊατη αἰ οσθμιαθ ρ᾽ατθβ, απιὰθ δα δαπάδπι ρουξποπέ ποιίοποτα ἀδίι- 

ὨἰΘι απ, ἐχ αἰνουϑὶς σοπουῖς Οἰνι6 πα] γϑίοηῖθι5 με αθ 6556. οἵ ἰατηθη δα 

ἀοξπηιεπ απ πο Ομθιὰ ρουϊπθ 6556 πιθοθδβαυαθ, απ ιδιη πίθου 58. 88ΠῸ 

ἙΟΠ σι ηΐτιν κατα συμβεβηκός. δϑεά 15. ΟΥΤΟΥ ΡΓῸρΡΟ. πϑοθϑϑανιβ νι ἀδίθιν, αὐ 

ὁχ Πα τηαϊουϊαθ δὲ ἔουπηλθ ἀἰϑποίουθ ἸΔά 4ποα να]ῖ, τπιπιταΐθτη αἶσο ποιϊοηΐδ, 

Ροϑϑιὶ ὀχρ!ϊοαγο. 
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Ιάθαβ ἀΐοο, {Ππ4 ργαθοῖριιθ φαδθγθηππὶ οδύ, νυ Θ 6. πηΐνου- 
5816 βιιββίδπειθ Βαρθθαί αἰοηϊαίθμ. ΝΟ 6558. διέΐθιη πη Ϊ- 
ψϑύβαϊο βα θδίδηςίαιη ΘΟ Ρ] ΤΙ  δι15. ἀθίηοθρ8. τδ ἢ 8. σοιη- 
ῬΙΟΡαΐ, 4πᾶ6 “4 αππΠ|Ὲ ΟἸΠΠ65. (δἰ ΠΟΘ Ρ8. ΘὨΠπΊΘΓαΐδ 6. βἰηΐ ατιδϑὶ 
Β'ῃρΪαΘ. ΡῸ᾿ 86 νἱἷμπι μαρθδηΐ ἀθιημοηβίγαμαϊ, ραγϊμη [Ἀπ 6 ἢ 
ΘΧ 4115 ἀδιθαμη ἢᾶπο σΟΠοΪ μάθη! νη δἀβοϊβοιηΐ, 

α) ὃ10 ---1ὅ. Ῥτοποϊβοϊίαν 0 δὰ βιι θβίδηξιδθ πΟί0 6, 6Χχ 

4πὰ βαθδβίαμίϊα οϑί τὸ τί ἣν εἶναι. Ηος δπίμ βἰϑη Ποατὶ νοο. 

πρώτη οὐσία, εοσηοβοϊξαν 60]. Ὁ17, 14 οὐ δὰ 7. 1032 1. [δὴ 
γ6ΓῸ βιιβίδηςζα ἤΟΟ 56 ηδι1 ΡΘΟΌΪΔΙῚ5. δϑί οἱ τοὶ, οαἶτι8. οϑῦ 580- 
βίαηεία ἢ ὈΠΙΨΟΓΒαΪ 6. γ ΓῸ θᾶ Βαϊγλοί πδίπγαιη, αὖ 46. Ρ] ΣΙ θ118 
ῬδυϊΘΥ ρτδθαϊοθίαν (εἶ. η. ροβί. 1 4. 73) 20. ἀδ ρατγί. 8}. 

14. 0444 27); οΥσῸ δομῃβθαιϊίαν, ταὖ ἀμΐν ΟΥβ8 16. ΠΟ 5810 88})- 

βίδηξια, ἢἶδὶ [οτίθ βίδίπθγθ νοϊιμι8, ΡΓ αΓα ΠΟΌΟΠ6. ἃ0 Πδίαγα 
ἰπέον 56 ἀΐνουβα ΠἸΒ110 τηϊπ8 6556 ἀηππ|. (Ὸ14: ὧν γὰρ μία 

ἡ οὐσία χαὶ τὸ τί ἣν εἶναι ἕν, καὶ αὐτὰ ἕν. Οὐοιπμᾶ ρο- 
ποηάπμ) δϑῦ ροϑέ ἕν, πο οὰπὶ Βτγαηᾷ. Βεκκ. ροβύ οὐσία. 

Ηοο δηϊ ἀομπηοηβίγασο βέπά θέ, ρ᾽ ΠγΓΟ8. ΓῸ5. ἴΌΤΘ ὉΠ, 51 4115 
τπιηΐν θυβα 6 βαθβίδηίίαπι 6586 ρομπδί; δίᾳι τὸ τί ἢν εἶναι οχ- 
ΡΙΙοδ ΠῚ οαπδὰ δά οὐσία ΔρΡρΟΒΙΠΟΠΙ8. ’Ιοοο δαάϊταμι εβί.) 

Ὁ) }15, 16. διυββίαμπέίϊα οβὲ τὸ ὑποχείμενον πρῶτον, 8. 

1029α 1, 5ῖνε τὸ μὴ χαϑ' ὑποχειμένου ἀλλὰ καϑ'᾽ οὗ τὰ 
ἄλλα, 1029α 8, εἴ. δα ". 1., απΐϊνϑυβαϊα συ γῸ πθοθββδυίο δ᾽ 

Βα! Θοίο ]Ι͂4πῸ ρτγαθαϊοδίαν, χαϑ᾽ ὑποχειμένου: ΘΥΘῸ ἀπῖνοῖ- 
5816 ΠΟ οϑβέ βιθβέδῃηςίδ, 

6) }16---1039α 2. Ῥγοχίπηδ {γ1ἃ διοιιηθηίΐδ, --- 29, --- 29, 

-- 80, αὐ ᾿αϑίαιη Παρ θαηΐ ἀθιηοπβίγδηὶ νη, ἴῃ ππαπη νἱ άθη- 

ἴα σΟὨΪ ΠΡ η4ἃ 6556. [ηϊ πη δυο πη ἈΓΟ ΘΗ ΔΕ] Π15. Ρ6Γ- 

ΡΙοχίιβ. δϑὲ; νἱ ἀθίασ δηΐμι ΑἿ., 51 τοί δθο ψϑῦρα ᾿ηῴ61Π10Ὸ, 

ἸΠΟΒΟδΓ6 ΤΑΙ ΟΟΙ ΠΑ ΟΠ 6 80 5ἐδέη τὖ ΠΟῊ 5818 σου} ΟἸη]- 

(6γ6. Ῥοβιιίμιιβ, αἷΐ, ἃ} ᾿ηϊ0 βιιθβίδηύίαμμ 6586. ἰρβιπη τὸ τί 

ἦν εἶναι εἰ δχ 60 πηΐϊνουβαϊθ ΠΘἢ ΡΟΒ56. 6886 85 8 {18} 

ΠΟΙΟῚ πη5: ἰδ ΠῚ ΡΟΠΆΠΊΙΙ5. ἘΠ ΟΥΒΆΪ 6 [Π6556 ἴῃ τῷ τῆξ, νε- 

ΤῈ} δηΐμη8] [Π 6556 ἴῃ βυθβίδηξα ΠΟΙη]ηΪ8. Αἴααὶ Δ ηΪ1η18 15 ἴΐ6- 
ΓᾺΠῚ οϑί ἀθἤη10, ἴῃ 4πἃ απ86 ΟΠ ΠΘηΐαγ, θὰ ἰδιηητδΠ) χα- 
ϑόλου ὑπάρχοντα ἴπαβ86. ἰΐδπι Ορουίθῖδ ἴῃ βαθρβίαπέία ἃηὶ- 
818, οἵ βίο ροῖτο; ορουίθθις ἰσίίαν, μθο 5ἱ 4αῖβ. βέαίπογι, 
ἴῃ ἱηΠηϊξαιη Δ Ϊτὶ. Ταϊθ ἴθεθ διριμπιθηξαίϊοηθπι Αὐϊβίοίθ- 
δηλ ΒΒΡΙΘΟΥ ἴῃ τηθηΐα Βαθυΐββθ, 8564 ΟἸηἰδῖ5856, ααΐα ΟΡ οἱ 
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Ροββοίῖ, ΠΟῚ 6886 ΟἸηηΐπιῃ τῶν ἐν τῇ οὐσίᾳ, ν20, ἀεἤηϊο- 

Π6π|. Ουοά [Πἰσοὲ σΟΠ Θββουηιβ, αἱν Ὁ 19, απ δὴ βἰοαεϊ ΒοιπΟ 

δϑύ βιι δέδ ἃ ΠΟΙ ηΪ5, ᾿ἴὰ Δ η μη8] βαβϑίδηθια οσ Ὁ ΟΠ ΒΡ 1ΔΠΊ, 

ΘΌΪ ἐδιηπδτη ΡΘΟΌΪ τ 6 ἘΠ αἰέν, 1ἃἀ δύ δαίθιη ΔΗ η8}15. (622: 

ἔόται γὰρ ἐχείνου οὐσία, οἷον τὸ ζῷον, ἐν ᾧ ὡς ἴδιον ὑπάρ- 

χϑβι, οοηῃβίμιο: ἔσται γὰρ (πη. τὸ καϑοόλου), οἷον τὸ ζῷον, 

οὐσία ἐχείνου, ἐν ᾧ ὡς ἴδιον ὑπάρχει. Αἴχας ὡς ἔδεον δῃϊ- 
128} {αἱ πνῦ ΠΟ ἢ ΠΟΙ] ηΐ, 566 ᾿Ρ581 δη1ππ8}1.)})} Αἰᾳαθ ΟὨΙΠΪΠῸ 

ΠΟΥ ποη ροΐοβί, αὖ, 51 βιιδίδηψια ΔΠ14 88, σο] Ὁ] ΠόμιΟ, οοιη- 

ΡΟοβίία δϑὲέ ὁχ ρδγίθιιβ, νϑ] Ὁ! ΔΗΪΠ1Δ]Π1 ἃ]., πὰ ραγίοβ οχ ἴη- 
ἴδϑυιοσθ βἰηῦ ΘΌΠΟΓΟ. 4π8Π) ἰρ8ἃ βαρ ϑίδηξια, ὁ 23 --- 29, (927 

οὔτε λόγῳ --- 29 γωριστά, εἴ. οἃρ. 1.) ΕγρῸ 5υθβέδηδ 
ὉΠΙῸ5 σα πϑάἀδηι ΠΟΙΏΙΠηΪβ, σοί! ΘΟΟΓαΙ5, ο6χ ἢ]5. ὙδίΟηθ 115 

Ρίατοβ. ποθ οροτίογοὶ (ἐνυπάρξει 29, αίασαμη οοπάϊεο- 
πᾶΐθ, οἵ, δά 8. 1033) 11.) 5υθβίδηξαβ, ᾿ρβαμηαιθ ϑοογδΐθιη 

6588. ΡΙΌΓ65 βαθβίαηξιαβ, 29, 30. (ἰοηβδηιθηβ ἰο έαι οϑέ, 8, 

απᾶ6 Ἰρ5115 δβδύ Αὐὶβίοίθ β βθηΐθηΐα, ἢ ΟΠΊ] 6 ΠῚ οἵ ἃ] 18 Βιι]α5- 

ΘΘΠΊΟ ΑἹ 5 5έδηἘ 8. 6556. σψοϊαμηιβ, πὖ ΠΠΠ}Π]|ὰ ὁχ ρᾶγέθι5. 46- 
ΠΗ Οἢἶ5, μηϑὲν τῶν ἐν τῷ λόγῳ ὑ81, 5υθδίαηϊϊα 51, π6- 
46. ν6] ΡῈ 56 δχβίβίαί νϑ] ἴῃ ἃ110 σαορίαμῃ (ἐν ἄλλῳ 82, 

ἤτοι τῇ ἰδέφ ΑἸοχ. Ρ. 494, 17), 564. ἀπῖοε πα]! δέοι 5Ὰ}- 

βίδα ἀοἤηϊαί, τοιόνδε 1039α 2, εἴ, Β' 6θ. 1θῦῶ38. 9. Ζ 8. 

1033) 21. (δι. ὅ. 8) 19: τὸ δὲ εἶδος χαὶ τὸ γένος περὶ οὐ- 

σίαν τὸ ποιὸν ἀφορίζει, εἴ. Ττοηάε}. Καὶ. ν. ὅδ 544. --- 30 
ὁ ἄνθρωπος χαὶ ὅσα οὕτω λέγεται. ΑἸοχ. Ρ. 494, 7 ἀϊεῖ ρὰ- 
ἰαύ τὸν μεριχὸν χαὶ ἄτομον. Οποά Ιἰσοὲ ἤθη οοηπίοπμάδιι 
ΠΟ ῬΟΒ86 ὙΘΙΌΠῚ 6586 οὐ σοηἤγμγΙ νυ] ἀθαίαν (ἰαΐ. 1]. 1., ἐὰ- 

ἸΠ6ῃ 81 1 βρη σαγ νο] αἰββοί Αὐβίοίθ! 65, ὄχβρθοίθβ δα {]- 
οἴασαμῃ [αἴ556: ὁ τὶς ἄνϑρωπος 5ῖνο: Καλλίας, ΖΣΣωχράτης αἱ. 

Οὐᾶτα Πιαπα 5εῖο δὴ νου. ἄνϑρωπος χτλ. 5ἰϑηϊἤσαγο ν ]π6- 
τί τὰ ἔσχατα καὶ ἄτομα εἴδη, εἴ. 46 ρατγί. δη. 1 4. θ44« 23: 
ἐπεὶ δ᾽ οὐσίαι μέν εἰσι τὰ ἔσχατα εἴδη, ταῦτα δὲ χατὰ τὸ 
εἶδος ἀδιάφορα. 

4) 1039α 2, 3. Οὐ ταύϊοῃμβ ἰ4θα8. ΠῸΠ 6886 ἀειηοηβίγᾶ- 

. αν, δδάθπι 5 5ἐαῃ 1 8}15. ΠΪν ΘΓ Βα απ ΕἸ ρηϊδα5. τ αίδυ! ρμού- 
6ϑί. ὁ τρίτος ἄνϑροωπος, εἴ. δὰ 41 9. 990) 17. 

6) αὃ---15. ϑαυβϑβίαπία “πο ηδη) οϑί δοίι, 66 50] 
Ῥοίθηϊἃ, 51 ὈΠΙΥΘΥΒΔΙΪἃ 1 510 9118. ψ 6] γθιι5. νοὶ βρθοίθθιβ 
Τα ν 418 (οἵ. δα 1098) 80) ἰδιησίδιη βυι θβίαηεϊαβ. 1Π6556 βίἃ- 



Ζ 14. 1039α. 949 

{πΘΓΘΠηι15, ΠΘΟ6586 Θβϑϑῦ, οχ θ] γί ι18. Βα βίη 115, ἀπᾶ δοία 

βἰηΐ, ἀηδπ ΠἸ6ΓῚ βαρβίδηξίαιη. Αὐ ἰὰ Πορὶ ποαιϊῦ, ἡ γὰρ ἐν- 
τελέχεια χωρίζει αἼ, 1. 6. ἡ ἐντελέχδιω ἴἴὰἃ οδὲ ἀοΠηϊία οἵ ἃ 

γ΄ α15. ἀἰδεϊηοία, αὖ Ὡ0η, ἀπὸ 6δδὲ δυνάμεως πδίαχα, Δ] 181 

ἰπϑαρ ον. σοὶ ἀθΠηϊΠΘη θη νοὶ Θοιηροβιί θη ἴῃ 86 Γϑοϊρίδί, 
οἵ. Τσοηα6]. 46 δη. ρ. 3802. Δα σοπῆσγηδηάδη πο βθηίθη- 
ἐἰᾶπι Το ΟΟΥΙ ΓΙ ρῥἱδοιϊίαιη Δα 1}, ἀαδιηαᾳιδι 185, αι ΠΟῊ 
ΠΘΡῚ ἀηδηη βαρ βίδπειδιη οχ ἀππᾶθιι5 αἰχὶ (οἴ, ἀ6 οοοῖο ΠῚ 4. 

ὅ03α 6. ἀδ σοη. 1 8. θ2ὅα 35), αἰΐαπη οορὶίαν! Βα βίδηίδα 
παίπγδμ, πἰΐγαιη. ἱπαϊνι πα σογραβοι!α, τὰ ἄτομα, 5βαθδίδη- 
{188 ΔρΡδι! αν, οἵ. ΜΠ] οι οιμοον. Ρ. 387. --- «6 ἡμίσεων 
δυνάμει γε. Ἑδσοάειη τῆς ἡμισείας ΘΧοιηρ]0 υὐἱἱέαν Ατ, δά 1]- 

Ἰαδίγαμάμπ τὸ δυνάμει ὃν Θ᾽ 6. 1048δα 33. 
1039α 14 ἔχει --- 23 μᾶλλον. ΠΠΒ5. ταϑοηῖθι5 την 5 

60 δΔη!ο αν Αὐἰβύοίθ! 65. πιὸ Βα θϑίδη δι 5110 ]]16 6}. 6886. ΠΘη 8 
Ὁ}}15. ὃχ ρδιέθι8 σΟιηροβίίδηι σοηἤίουὶ ἀδθοαί, βἰφαϊάθιι 
ΠΘΑΠ6 6χ βιι βίη! 18, 1039α 2 --- 13, ποααθ οχ δἰ δου! ]θιι8, 

1038) 30 544.,, ροίθϑδέ 6558 οοιηροβίία. (δ ποα 81 ἰΐα οβί, 46- 
ΠηΪΓῚ βα βίδηξια ΠΟ μοίοβῦ; ἀθΠη1 10. δηΐ οοηδβίαί οχ ΡΥ - 

Ρα5, οἵ δα ὐβοίβοθη δ ψφαϊάθαι 1. “6 ΠΟΘ 66 βαηῦ ρᾶγία8, 
46 ἰρβίιι5 βαηΐ [ογιηδθ ἃ Βυ βίδηξιαα ρᾶνίοβ, οἂρ. 10, 1]. 

Αἰᾳαὶ βυθδέδηψιαμ ν 6] 5 δπὶ ν 6] ροίϊββιμηιιμι «6 111 ΡΌ556, 
δηΐρα δϑύ δχροβίίαι, ἐλέχϑη πάλαι «19, εἴ. οἂρ. 4. ὅ. 1031« 11, 

Ελδιὰ Τορυρ Πδηξ 8: ροϑίθα 86 βο] αἰπσα ρον {Π{. Αο νἱά6- 
τὰν φαΐ θμι ργόχίθηο ἰἰργῸ, 1] Θ, δα Θαϊ γϑαάϊγο, 564 ρ]δηθ οδμη 
1ΠΠ1Ὸ 50] νῖ5886. Ποη ροίαδβύ ριίατϊ. 

ΟΑΡ; ΧΙΝ. 

(φϑιιαθ ἠμπιισιιδηια εἰδριέαία διπΐί, αὐ γοζμίαπάαηι αίο- 
πίσαηι [6 ἑα δὶς ἀοείνπαην σοπυογ μι". 

Οὐδς δηΐθα δχροβυϊξ, ἀοἤη] ΟΠ θμ ΘΟΙΏΡΟΠΙ 6Χχ ΘΘΠΘΓΘ 

οὐ: αἰ γθηθα οὰρ. 12, πηϊνουβαϊθ ΠΟ 6586 Β5ι5ἰΔη {181 ΠΘΟ 
σΟΙΩΡΟΙΐ 5.5 18 πὶ ὁχ 5.5 δ {1158 οὰρ. 13, 6, ἢ ΡΥΟΧΙμ]6 
Ρογποηῦ δα ᾿παἀϊοαπάδιη Ῥ]δίοηϊβ ἀοοίτπδμι 46 ᾿ἀ6ἰβ, ἰδ 

δ δαπὶ τοί! } δηήδιη Αὐ!ϑέοίθ! θ5 σον ου, [τὰ ἰαπηθη, αὖ ὰ ΠΟ 

ἀοοίν!ηδη) δαΐθηϊβ ἰδηΐαπι Θχοιεϊαί, φαδίθηϊϑ οχ 115 ρτορο- 
5:00] 15. σοίθ!!} ροίοβί. Ηθο ἴῃ ἰρ80 το[αξδἐ! οΐβ Θχου 10 

ΒΙβὩΪΠοαΐ, φασι ἀϊοῖῦ: ρτορίοιθα ἰἀδαγαπη ρίγο πο ἴῃ ἈΡ581- 
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ἄσπῃ ἱποίάονα ααἰὰ ᾿ἀθ88 56 ΟΥΒ1) ἃ ΡΘΙ 86 6586 ΡΟΠδηΐ, οἱ 
ΒΠ1] [δ] 6η ΒΡΘΟΙθ 6Χ ΘἜΠΘΓΟ οἱ ΕΠ} ΘΠ {115 σΟΙΠΡΟΠδηΐ, 

α2ῦ, 4086 ΠΪΪΓΠ ΤΘΡΌΘΉΔΤΘ ΠΟΥ 86. ΘΧ ΒΙΡΘΙΊΟΓΟ αἶβριι- 
ἰαίοπο ἃρρᾶγοί. ϑδοά ηθῇ βιυίμοογο γδίπ5. ἀὐ]βέοίθ 65. πᾶπο ἴη- 
(θυ Π 8} ΤΘΡῸΡ Δ ΠΕ ΔΙ ΤΠ ΟΠ ΒίΓ85856, ΤΟΙ ΔΙΠΡ 115. ΡΘῚ ἋἸΠΠ ΘΠ] 
ΡΘΓβθααϊσ. 81 Βρθοῖθβ, ἰδ, τ νϑύὰ βαῃύ (ἔστι «27 501]- 

Ρϑὶ εὖ ΒΙ ΘΠ Οὔ Θχϑιβίθηξα; Π]8. ΘΠ] ΠῚ ψΟ}}}}58. ΡΓΙΌΓΘὴ 40- 

οἴτίπδο ραγίθπι ἀθβου 1: τὰς ἰδέας λέγουσιν οὐσίας τὲ καὶ 
χωριστὰς εἶναι « 25), οἵ 51] ργδοίοτοα ἰάθα δηΐμπη8 18. δὲ ἴῃ 
Βοιηΐηΐβ οὐ 1 64] [468 ᾿Ἰηνϑηϊίαν (15 Δ] [6 Γὰ βι θη ΠἸοαέαν Ρ]8- 
οἰζογιαμη ρᾶγβ: χαὶ ἅμα τὸ εἶδος --- διαφφορῶν «25, ἀαρ!εχ 
ΔαμΜΪ ρούοϑε Δ οοριίαη] ταῦ. ὐθηϊη ἀΘδ πη ΔΠΙΠηΔ] 8, 
4886 ἴῃ ΨΑΓΙ15 ἰηθϑύ δηΪΠ τη ΒΡ ΘΟ 68, δα ροπαηΐῦ Πα- 

ΤΠ ΘΙῸ ΠΠ8}] δὲ ΘΠ 61 6586, 81 ΠῸΠΙΘΙῸ Ρ]πΓ65; ΠΟΙΪΟΠ6 
ΘΠΪΠ] ΘΆΠῚ ΤΠΠ8}} 6586 Δρρδιοί, «29, τἰθηηαιι6 τηδηϊ βίαι δϑέ 

ΘΠ 6556 ΒΕ 5 η18 1, 5᾽ 4! ἀθ ΟΧχ θὰ πὸ ρᾶγίθ δχβίβε! 58}- 

βίδηθα ΠΟΙΉΪη15, 491. {90 ν ΓῸ ἃ ΒΡ] οβ ΡΟῺΙ 801η- 

Ῥ5ΘΥΙ πη 15, ῬΔΥΙΓΘΙ 1 ΔΌΒαγα ἃ 1ΠΟ] ΑἸ μη 8. 
α) 1039. 33 ---θ6. ϑυιπδιηιβ 146 η}] 6556 ΠΠΠΠΘΙῸ δηΐηδ] 

ἴῃ αἀἴνθυβὶβ ΘΠ] τὴ 4615; ἰπ46 ΘΟηΒΘα 68. δβϑί, αὐ αποά 
ἰάδθῃη δϑῇ ΠΌΠΊΘΤΟ, ἰὰ ἴῃ αν ουβῖβ οὐ βϑ π οβ. ἃ 86 ᾿ῃνίσθιη 

οχβιβίδί, απο ΠΟῚ τηΐηι18. δέ ἃρϑαγάτη), 481 51 46} ἃ 856 

Ρ850 8θἰτπιποΐιιπη 6556 βίδίιαβ. Νο νϑῦο ροίεβί, απο ὰ Π6668- 
ΒΆΓΙΟ ΤΘΑΟΙΡΙ αν δ 5(α 6 η ἤδη ἤδης βοηξθηίίδιη, [46 πὶ ΡδΓ- 
{οἰρᾶγθ σΟΠίγασα, 4881 βαηΐ αἱ ἀντιδιηρημέναι διαφοραί, 
εἴ, δα 12. 1037) 19. Ετ φυδοοῦπαπο ἀδηΐαιθ οχ 5] Πα ]πΠ6 
ΤΟΓΙΙΙ 5ΘΠΒΙ ὈΙΠΠ απ ΠΠΘῚ ροββαηΐ ταίίοηθ5 (σύγκειται, ἅπτε- 
ται, μέμιχται 6, οἵ. ΗΙ 6. 1045 7 544.}, δᾶ 6. Ομ 68. ΡΟΓΪΠ 8 

βΒαηΐ Δ 5486. 
Ὁ) 1039) 7 ---16. [Ι͂ῃ τοί! ] δ ηο0 αἰέογο απ 15. τη θιη- 

Ὅντο νἱἀ δίας απ οι ΑΤ. Ρ] τὰ ῬΓΟΡΟΠΟΓΘ ἃιοππηθηΐα (οἴ. ἔτι 
9, 11, 14), 564 τὸ νεσὰ ρᾶιίεβ θὰθ βδιηΐ ὑΠ1ι5. ΔΘ ΠΠΘηζᾶ- 

{0 η15, 4ὰὰθ. οοπϊπποίαθ. ἀδπαιη ἃ ᾳα0α νὰ}} Ατ.. Θνὶποιηΐ. 

- Ῥοπδιηιῖβ, αἰΐ, αἰ νουβαβ. ΠΙΠΠΘΓΟ 6856 1665. δΔηΪΠ)α 15, απ8 8 

βιηῦ ἴῃ 46 ΠΟΙ ηΪ5 Θααὶ ἃ]., ἀλλ᾽ ἕτερον ἐν ἑχάστῳ ὑἿ, ἰηΐ. 

ἔστω τὸ εἶδος. Αἰφα! τπδηϊδϑέμμη οϑὲ (οὐχοῦν ὃ 7} Ἰηπιιμη6- 
ΓΆΡ] 65 ρτορα (ὡς ἔπος εἰπεῖν, οἵ. δά «1 1. θ8θα 25) 6886 
685. ΔΗΠΗΔΙ ΠῚ ΒΡΘΟΙΘ5, “αΔΓιια ᾿ρ8ἃ Βα βέδηξα ἴῃ ἰάθα 8η1- 
1818. σΟΠΠΙΠδίαν, 5: φα! ἀθ μη δηΐμη] ΠΟ ρΡοΟίαϑί ρτῸ δοοίἀθπία 
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Βα ον Ποιηΐηθ θαι] δἰ] η. ΝΟ 501π|π| 1Π|8 6. 5ρ6οῖθϑβ δῃϊ- 
τη απ θ]τγ 65. βαηέ, βοα ἰρβᾶ 14θα. Δ Ϊ μη) 115. ἢ τη} Ἐπ [ἢ 6. 

ΔΡοδὲ ΠδΘοῦθββ6 οβί, πολλὰ ἔσται αὐτὸ τὸ ζῷον 9. Νά (τε 
γάρ 9, γρατέ, τὸ τοίογυθπάδ οϑί δά ρμᾶγί. καὶ ἔτι 11} 1« δηϊ- 
τη}, φαοα ἴῃ οαϊ 5116 Ὁ Δη 8 15. ἀΘ ἢ 0 Π 6. ΟΠ ΠΘέμΓ --- οἵ 

οᾷ ααϊάθπι πηι] ἃ. ἀἰνθυβὰ ΠΠΠΠΊΘΙῸ 6586. 50 51Π|118 ὖ 7 ---, 

οἷτι5 δύ βιιβίδηεα (οὐ γὰρ χατ᾽ ἄλλο λέγεται "10, τῃὲ. ἕχα- 
στον, ἴ. 6. ἑχάστου ζῴου οὐχ ἔστιν ἄλλο γένος χαὶ οὐσία, ἢ 

αὐτὸ τὸ ζῷον. εἴ. 46 νὶ ρῖδορ. χατά δά 41 0. 987) 9: εἰ 
δὲ μή, 1. 6. εἰ δὲ κατ᾽ ἄλλο λέγεται ἕχαστον, ἐξ ἐχείνου, χαϑ' 

ὃ λέγεται, ἔσται ὁ ἄνϑρωπος, χαὶ γένος αὐτοῦ ἐχεῖνο, ἰηΐ. 

ἀλλ᾽ οὐ τὸ ζῷον. ἰοϊίαν ἔπππ. Θχθιηρ! αι ααϊάθιῃ, 410 τὐΐπηαν 
τηυΐδη τ δβϑοΐ, 81 ΔΠΠηΔΙ ΠΟ ΡΟΠΘΓΘΙΙ5. 6586 ΘΘΠϊ8 Π0- 
ΤΏ] 15, Τ65 ἰρ8ἃ ΠΟῚ 1ηϊ{ δύ); δίᾳαθ ρᾶιίοβ, 6χ 4] 5 468 
αἰίααα οοηϑίαί, νϑ αὶ Βοιηη8. 1468 ἴῃ 856 σοηίηού τὸ ζῷον, 

τὸ δίπουν ἃ]., οὐ ἰρβὰβ ἰΙ4θὰ5. 6586 οροιίοί, πθο ροίοβί φψαϊά- 

48 π| Δ]1π|8. 6586 Βα βίδα, 4|1π|8 146. [{ἃ “πὰ δρρᾶγθδί, 

᾿ρβδμι ΔΗ ἢ Π8}15 16 δ γη π111} 1 ἔπι 1 ἢ 6 ἢ] 1 8586 σοηξίπογθ, 4886- 
Γοπάππ οβύ, 81 ᾿ρϑϑιηὴ βϑασίμηαι ΒΡ] ΟΠ! ΘΟΥΙΠῚ ΤΑΙ ΟΠ6ΠῚ, ἐκ 

τίνος τοῦτο; ἰμῃί. τὸ ἐν ἑχάστῳ ζῴῳ ὃν αὐτὸ ζῷον. Νιηΐ- 
ΤῸ ΟΧ 60, 404 ρΡοΟΠἰΐαγΓ πη 6886, αὐτοζῴῳ. Αἱ αυο- 
τη040 εχ 60 δοριγ] ροίοβϑί. δχϑίβίθυβ [4688 1188. ΔηΪ 8115 
ῬΙΌΓοΒ. οὐ ᾿πίου 86 αἰβεϊποίαβ Ηδθο βϑηξθηίἃ νἱἀθίαν [η6556 

ἄδθογα δὶβ νουθὶ8 15: χαὶ πῶς ἐξ αὐτοῦ ζῷον; απᾶ6 [᾿δοὲ 
ἴὰ ροβϑὶῦ ἱπάθ σϑρϑῦ! τὖὸ' αὐτοῦ ἰάθη 6556 ἀϊδαιπβ, ηυ0α 
δηΐθα ΡῈ ῬΙΌη. τίνος 59: ΠἸοδίτιη ογαΐ, οὐ ζῷον βι πρὶ Ἀγ 6 ΠῚ 
ΔΗΪΠ18115 146 απ, [δ ΟῚ ΠΠπ|8. ἐδιη 6 ἃρία βθηΐθηίία οχϑιβίοί, 51] οι 
εο44. 53,51’ εἀά. ΑἸά4. 5.01}. Β655. αὐτοῦ ζῴου νεῖ εἴπη ΑἸοχ. 
Ρ. 498, 6 εὐ ν. ]. οοἀ. Ζ αὐτοζῴου 5οΥρβουίνηιβ. --- Εἰδη- 
ἄδιη αἰ Που! ίθην ΒΘ απ ΕΠ} 5 ῬΓΟΧίμηθ ψϑθ8. δ]1ὰ τίη 6 
βϑηϊῆοαί; δηΐθα απδαβίνιδ, ποι ο οχ αὐτοζῴῳ δχβἰβίαηΐϊ 

5 η ΘΔ 6. ΒΡΘΟΙ ΘΓ ΗΠ] Πα τη ἰάθαθ; ἴδ 4αδου , 4 ρο8- 

[Ὁ αἰζοσαμη ἰαχία Δ του βθουβίμη οχβίβίοσο: ἢ πῶς οἷόν 

τε εἶναι τὸ ζῷον ὃ οὐσία, τοῦτο αὐτὸ παρ᾽ αὐτὸ τὸ ζῷον. 
Ἄοῦθὰ τοῦτο αὐτό, αὐ πη ἐθχίιβ δὲ δχμιθοίαγ οὐ αἰβέϊη- 

ϑυϊίαν, δἀπηοάιϊμι βαηΐ ἰδησι 8; ΠἰδῚ [ᾺΠΠ0Υ [ΘηἸβδίμηδ τηϊια- 
ΕΟ η6 5ου Β6η τη 6βέ: 7 πῶς οἷόν τὸ εἶναι τὸ ζῷον (ἰηΐ. τὸ 
ἐν ἑχάστῳ ζῷον), ᾧ (8ῖνα οὗ) οὐσία τοῦτο αὐτό (ἰπί. τὸ 

ζῴῳ εἶναι, οἴ. 8), παρ᾽ αὐτὸ τὸ ζῷον. 
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Οὐδο Πδοίθηιιβ ἀϊβρυίαία βιιηΐ, δ ᾿ρϑᾶγιμ ᾿ἀθδγιπὶ ἰπέδν 
86 ΤΔΙΟΠ65 ΡοΥ ηθηΐ; ΠΟΥ 5 ̓ΠΒΌΡΟΙ δοοδάογα αἰ ΠοιΠαί68, 5ὶ 
Ιἀθαλαπὶ δ ΤῸ5. 5651} 165. ΤΑΙ ΟΠ ΘΠ) ΓΘΒΡΟΧΘΥΪ 115, ΘΌΟΠΙδ ΠῚ 

ἴδοι! δϑδί ᾿ῃύθ Πρ ΓΘ, ΒΘ ΠΟα586. ΑὝν 8815. μαού 610, 17. 

ΟΡ αν: 

765 οἱἰηβιίαθ ποὴ αὐηινζι «ἰογίνοπθηι, δἴυθ θα 86ῃ- 

δὲδιϊο5 δι --- Ἰθέθα 7, δἴυθ οοβιίαδὶϊα5. φιιοπεακζηιϊοιιηι 
ἑάοαρ ίαίοπίοαο --- 1040} 4, 

δος φαδοβίϊο φαοιηοο σΟδουθαί οἴη ΘΟΉΒ1Π10. πηϊνογ- 
886. δυΐπ8. αἰβραίαί! 18, ααδηηα δ ἀν. ΠΟΘ 5ἰϑηΠοδί, ΠΘἢ 

ἀπ ο1]6. ἐδιηθη δϑὲ σορηοβοθσθ. Οὐὐδουὶῦ Θη ἴῃ ἢοο [0 1Ὸ 
τί ἐστιν ἡ οὐσία, ο. 1, 2, δο βροιηοία ΡΥ) πηδίουϊα, ο. 9, 

Β θ5ίαπεϊαο ἀἰρηἰαίθιη ἐγ θα θη δι ἀοοοί τῷ τί ἦν εἶναι Θδπι- 

46 ΓΘ ψἈΓ115 Π]0 618 ρμογνδοίαί, ο. 4 --- 12. Ταμι δά δὰ δθῃ- 

ψογεξαγ, απᾶ6 οπ Δ]]Ι4πἃ νου α 5. Βρθοῖθ αϊοηϊαίθπι 58}- 
βίδῃξαθ 5101 υἱπάϊοανο νἀ θαηίαν; [416 ΡΥ. τ ν Θυβα [ἃ 
ΠΟῸΠ 6586 5 5ίδηΐα5 ἀδιποηβίγαί, ο. 13, 14, ἀοίηά4θ πος γ68 

ΒΘ. 88, ο. 1Ὁ, Π6Ο ρΡϑΓΐ65 ΓΘΓΌΠΙ 510 9 Ὁ] ΓΤ 56 511} 1πππη, ο. 16 

1ηϊξ., Βα 5 δη σι ἰΙοσῸ Πα η88. 6886. οοιηρτοθαΐ, ἀθηϊαθ 
Ὧ6 5ΠΠ11Π118 πάθη τοῦ ὄντος εἱ τοῦ ἑνός ποιοηϊθιι5. Θββθη- 

(ἰδ {θη απ ἀοοοί, ο. 16 οχίν. [ἃ ΡῚ πορδύν 5. Γι]  ηἱ- 

μι δὰ οομἤιιηαν, 4086. 46 δβιιθδβίδηςᾳα δηΐθα ὀχροϑβαῖΐ, δά 
ἰρϑ8: αιια δβϑέϊ θη γ θα, ο. 17, οὐ δἰπη 46 Θχοῦβαβ ἄθηῖο πα 
810 βαβϑίδηϊια οβίθῃα!. 

ἤοο δυίθμι οαρὶία ποὸῃ ἴά ἰρβϑαιῃ ἀθιηοηβίγαί, γῸ8. 51ῃ9Ὲ- 
Ιὰ8 ΟῚ 6886. βιθρβίδη 88, 5664] ΤΟΙ 5ΙΠΘῚΪΤΕΙΠῚ ΠΟ 6588 

ἀοΠηϊ ΠΟ ποι. ΠΘα 6. 50 θη 81; ὨΠΗΪ απ 4πππ 5 βίδῃξδθ 
γ6} τπἴοθ νοὶ] ρούββιηι 6558 ἀθ ΟΠ θη. ἀθιηοηβίγαίηι 
5:0 ὁ. 4, Ποὺ δῖ σοιηργοθαί, {Ππ4 βίμηι! δϑὲ σοιηργοθδίμῃηι. 

1099) 20 ἐπεὶ δ᾽ --- 1θρ4θα 7 ὁρίσασϑαι. Οταϊΐίαν ἃ 
ἀἰβθ ποίη οὐ ἃ]188 ϑδδρ ββ μηδ δ δα Οὐ 65 ΠΟ ἰρ50 ἴῃ ἰργῸ 
ΡΙοροβίία (εἴ. 8. 1029α 5. 10. 10354 60, 21, 622. εἰ δὰ Ρ" 4. 

999α 33) τοὶ οοπογείδθ ἃ} δἷϊιβ Ποίίο 6 βῖνε ἴουμια, ἡ μὲν 
- οὐσία σὺν τῇ ὕλη συνειλημμένος ὁ λόγος, ἡ δ᾽ ὁ λόγος 
ὅλως. (δος. ὅλως «αμμη βϑιι8μι νἱι Βαρθθδί ἴῃ σοιηρ[δοίθη0 
ΠΟΙΟΠΪ5. ΔΙΙοαἶπ5. δι θέα, εἴ. ἀά 4:9. 990) 17. Τιρηά. 46 δῃ. 

Ρ. 205, ἀαθιο ἢσπη ἴουγὶ μος ἰο60 ροββὶέ, φαοηῃΐδιῃ ἢἰ81}} οϑὲ 
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σοι ρ] δεξοπάτι, 564 56 προ πάτι8. ροίϊι5. ὁ λόγος ἃ} 115. φιὰθ 
ΠΟ βιπηξ λόγος, ρΡτδθοῖραθ ἃ πιδίογια. Ὀγορίύίογθα, αδιηαιιᾶμη 
ΑἸοχαπάοι τπαηϊξοβδίο ὅλως ἴῃ ἐοχία Βαθυϊ υ. 499, 2, ἰδιηθη 

{Ππ4 Βαβρίοουῦ ἀξ οἰμϊ θη πὶ 6856. οαπὶ σΟἀ. 41, αὐ αποά ἴὰ- 
εἶς ροίιονῖε ἐχ ἀπέθοθάθηξθιιβ νοοα 115. ὁ λόγος ΡῈ Γ ογγο- 
ΓΘ ΠῚ ᾿ξογ 15. ΟΥΙ ΓΙ, ἀξ τηπίδη θαι ἴῃ αὐτός ν6] ἁπλῶς.) Νόοη 
[οτιηδπι ΠΟΙῚ, 564 τε σοῃογοίαῃι, ὑ 22 -- 27, βιρτα δϑί 46- 

τηοηβίγαΐαι ο, 8; σοηῃογοία δαΐθηι Τ65. Θ᾽ΘΠΘΙΔΓΟΠΙ ΡΓΟρίθ ἃ 

οβϑῦ οὔποχία, 4π1ἃ τηδύθυ ἢ} 1 58 σΟΠ( δ, οαἶπ5 δίαιτα ᾿ρ5ἃ 

δδῦ σία} }} 185. [Ιπ σογῸ οὐ βεϊθηξία δὲ ἀθιπμοηβίγαίο οἱ 46- 

Πη το δᾶγαμη δϑὲ πηΐσο Γοσαμη, 4πᾶ6 ΠᾺ]Π πὶ δαιηππη0 Ὠδία- 

ΤᾺΘ τηπίαίοη θη), τῶν ἀναγκαίων ὑ81, εἴ. δά ..) 2. 1027« 20; 
ΘΓΡῸ ΤΌΤ 5ΘΠΒΙ ὈΙΠ πη} ΠΟῚ ὁδί ἀοπηϊίο. (81 ἥ τ᾽ ἀπό- 

δειξις τῶν ἀναγχαίων καὶ ὁ ὁρισμὸς ἐπιστημονικχός, ἰῃ. ἐστιν: 
τοβροπάθης βιθὶ ἰηνίοθμι τῶν ἀναγχαίων εἶναι εἰ ἐπιστημο- 
γιχὸν εἶναι, 4αϊδ ρβἃ ἐπιστήμη οϑὲ τῶν ἀναγχαίων. --- [)6 
ποίϊοπο νος. δόξα εἴ. δὰ Θ 10. 1051 14 εἱ δα δ 2. 996) 28. 

αἱ Οτρ. 43. 39.) ΕἸ δη η 51 415 ΓΘ ΒΘΏΒΙ ΡΠ] οι ἀδἤπϊ6- 

τς. δαπιαιιθ ἀθΠὨ ΟΠ θη ἱπίθθγαμι. οὐ ἱπημηΐαία πὶ ΒΟ ν ἂν γί, 
᾿ἱπίογρ οὐαὶ ᾿πέθυ μη βοηβαθη ΡΟΓΟΘΡΈΟΠ6. ἰσῃΟΓΑθΙΈ, πγιιμη 

ϑαάθιη ἀοξηιο οδὐϊαιηίαη οαπὰ τὸ σοῃεϊηδί, 1θάθα 2 ---ὖ, οἵ. 

10. 1086α 6 εἐ Τορ. 8. 1310 21: ἅπαν γὰρ τὸ αἰσϑητὸν 
ἔξω γινόμενον τῆς αἰσϑήσεως ἄδηλον γίνεται" ἀφανὲς γάρ 
ἐστιν εἰ ἔτι ὑπάρχει, διὰ τὸ τῇ αἰσϑήσει μόνον γνωρίζεσϑαι. 
Αἱ, ρῃ. ΠΠ 21. 67. 39. τάν ᾳαοα δα «6 Ππι!οη θη) ΔΕ πού 
(αθ τῶν πρὸς τὸν ὅρον, “6. ΠΘΕ, 6586 ἈΙΡΙ ΓΟ, ΠΟῚ Π]ᾶ80., 

α νοΪαϊ Αἰοχ. ρ. δῦ0, 8: τῶν πρὸς ὅρον τινὸς πραγματευο- 
μένων), 51 418. Τ65. 5ἰῃΘῚ 88 56Π5101168. 46 ΠΠ1Γ 6. Βιιβο Ρ ΘΥΙ, 

παπήπδι ἀ6 6 16 ΟὈ] ν᾽βοὶ, Π181} 6556. ἤττηΐ ἴπ οἰ πβηι αι! 46- 

ΠΏΣ ΙΟΠ 6, 566] ΘΔ ΠῚ ΒΟΠΊΡΘΙ (01}1 Ρ05856. 
104θα 8 οὐδὲ δὴ --- δὁ8 εἰρημένον. [άθδ5 Ρ]δέοηΙΟδΒ 

ΠΟ ΡΟ5856 46ἤηϊῖ, ον Βοος ρο(ββίπιιπι 060 σοΟμηρτοθ οί, 1Ρ86 
Ατ΄ς βίη Πού; ΠΟ ο. ΘηΪμ Θαπὶ ΤΟ 115. 56 510} 8. Βα θη ΘΟΊη- 

τη 6, απα0α οὐ ᾿ρβᾶθ βιιηύ χαϑ᾽ ἕχαστον χαὶ χωρισταί αϑ. 

α) αϑ--22. Ουἱϊ ἀεἤηΐτα βαβοθροῦῖξ Ἰάδαιη, ΠΟΙ 
τἰϑι(δϊ8, χειμένοις 411, αἱαίαγ οροτίοί, η6 ἴῃ ᾿βίδῃ ΟΡ βου Ι- 

ἰδ{15. τρυ μη βίοηθ μα ἱπουτγδί, οἵ. Τορ. ΥἹ 2. 14θα 3. ΑἹ τι]- 
ἰαΐα ποιηΐηα, ψ θα! δηΐπηδ], ὈΙΡ65 ἃ]., φαθηΐϊδηι ΟἸΠΏΪ 5. ΘΧ 

δι δ᾽ τα. δἰπβάθιη ΘΠ ΤΙ5. σΟΙμμηπηΐὰ 5αηΐ, ΠΟῸῚ Βα ΓΠοϊαπέ δα 

Αὐιϑῖοε. τπεϊαρὶι. οεἀ. Βοπῖῖ Υο]. Π. 29 
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ΟἰΓΟ ΒΟΥ ΘΠ ἀ8ΠῚ τι ἢ ἃ ΠῚ ΠΙΠΠΘΓΟ ἰάθαμμ. δ ἀϊχοῦι 4]5- 
Ρίδιη, δὰ ποιηῖηᾶ, 4! 115. 4158 αἰαίαν δὰ 46 ΠΠΙ ΘΔ 1π| ΔΙ [81 
Ἰάθδπι, βιηοιιϊα ααϊἀθ πὶ ΡΘΥ 56 ᾿ἰδέϊι8 ρϑίογα, 564 οοῃϊαποία 
Πδ ΠΟ ΠΙΠ81 ΕἸΓΟΠΠΊΒΟΓ ΘΓ Ι4δαπι. [ἃ ᾿ρϑαμη [5461 ΡΓΟΡΘ6 ψοτ- 

0015 Ατσβίοίθ 65. πθοθββαυιαμ) ἀἰοἰΕ 6556 δά σοη οἰ μἃ8. ποίϊο- 
Π65 Αη. ροβί. Π|ὶ 19. 9θα 32: τὰ δὴ τοιαῦτα (ἰμέ. τὰ ἐν τῷ 
τί ἐστι χατηγορούμενα.) ληπτέον μέχρι τούτου, ἕως τοσαῦτα 

ληφϑῇ πρῶτον, ὧν ἕχαστον μὲν ἐπὶ πλεῖον ὑπάρξει, ἅπαντα 

δὲ μὴ ἐπὶ πλέον" ταύτην γὰρ ἀνάγκη οὐσίαν εἶναι τοῦ πρά- 
γματος. ἴαμι απ ἴῃ ἢδο ἰδρο 1Π1Ὸ δοχιϊοβοαΐ, Ὁ] 46 πο- 
{ἰοηῖ5 ἀθἤπ!!]Π0η6 ἀρ ξισ, ΠΟ ἰΐοθιη πῸῸ ἰΙθ60 «απ 46 ἰ468- 
τη ἀοἤΠπμ0η6 αἀἰβραΐίαί, σΟηβθηΐδηθιπ) οϑύ ἤδης ἀἰβογορδπ- 
{ἰὰπὶ τοροέθη ἤδη) 6586 ὁχ 60 αἰβουηἶηθ, απο [4685 ᾿πέου οἱ 
ΠΟΙΙΟΠ 68 ἱπέργοθαϊξ, πἰμηΐγαιη απο ΠΠ|86 ξαηΐ χαϑ᾽ ἕκαστον 
εὐ γωρισταί, ὰθ νεῖῸ ποη. Εὖ πηδηὶ 4! 461 οδιιβᾶπι, 4α04 
βαηΐ χαϑ' ἕχαστον, τηδηϊίαβίο τϑβρίοῖς ἢ Θχέγοιηδ ἈΓΘΊ ΠΏ Θἢ- 
ἰαίίοηθ «27 .--ὸ 4, αἰΐογδη δαΐθηι, «πο βιηΐ γωρισταί, ἴῃ 

Βᾶο ΡτΪπιὰ ΔΙρῚΠΘηΐδέοπ6 νἱάθίμν σοριίαββθ, οἵ, 418 --- 22, 
564, 51 τϑοίθ Ασιβίοίθ! β πῃ θηΐθι ΒΒ ΌΟΓ, Δ] οι δα ηπᾶ- 
ἄδιη ἀἰσοπαϊ ἀδοορίιβ οϑέ, Ἦοο θηπη ἠϊοϊξ «14: εἰ δέ τις 
φαίη χωρὶς μὲν πάντα πολλοῖς, ἅμα δὲ μόνῳ τούτῳ ὑπάρ- 
χξιν, λεχτέον πρῶτον μὲν ὅτι χαὶ ἀμφοῖν, οἷον τὸ ζῷον δί- 

πουν τῷ ζῴῳ χαὶ τῷ δίποδι. Αὐηθὶσυϊαβ νογΌ] ὑπάρχειν 
ν᾽ δέν γα θη θοῖββο. ΝΠηΐγαπι. Ποίπηι οβϑύ ὑπάρχειν τινί 
Θοάθμ ἴθγα βθηϑβιι ἀϊοὶ δ χατηγορεῖσϑαι χατά τινος, οὖ 60 
αυϊάθιη 56ηϑι πϑαγρδίαπιη δβί, {ασπῃ ἀϊοϊίαγ: τὸ ζῷον δίπουν 
ὑπάρχει μόνῳ τούτῳ, οἷον τῷ ἀνϑρώπῳ, 1. 6. δηΐππα! Ὀ᾽ρ685 
ΠΟΠ 46 4]10 ργδϑαϊαΐαν, 81] ἀθ Ποιηηθ6. ΕΔ ΠῚ 51 (θη ητ5 
σἱπῦ ΨΘΙΌ], ΘΘηι5. ὑπάρχει Βρθοίθθι8, ΠΟῚ Βρθοῖθβ σϑῃθιὶ (οἔ, 

(δι. ὅ. 2) 20), Ἰρτίαγ ζῷον οὐ δίπουν ἀϊοεπάα βιηΐ ὑπάρχειν 

τῷ δίποδι ζῴῳ, τπδο ροίοϑε αἰεὶ τὸ ἕῷῴον δίπουν ὑπάρχειν 
τῷ ζῴῳ καὶ τῷ δίποδι. Οιοά «ασπι μἰ 110 τηΐππ5. οοπέθη- 

ἀἄαι Αὐὶβίοίθ 65, οομητημίδίδηη 6558 ἃρρᾶΓοί νη νος. ὑπάρ- 
χἕιν, αὐ ΠΟ βἰρ: Ποῦ 6556 [ἢ σομῃρίοχι (ηλαῖξ) Αἰ Του τι5 
ΠΟίΙΟἢΪ5, 564. ΠΟΠΕΠΘΙΙ ἴῃ οἷπ5. δι θ επ ( ἔμ αηβ᾽), 40 4}101 

ν. μετέχειν βρη! ποδία ᾿οϑίιηιιβ, οἵ. Τορ. ΓΝ 1. 121α 12: τὰ 

μὲν εἴδη μετέχει τῶν γενῶν, τὰ δὲ γένη τῶν εἰδῶν οὔ. --- 

Ηδθο 81 σνϑῦα αἰϊβριιΐξαία βιιηΐ, πο ἰπϊατία [ἀ}}] οἰ αγὴ ΔΡΟΠΠ6Η- 

Δ Π61 νιον Ἰποιιβᾶ886. [ΔΠ}] νογῸ «αοηΐδιη ἴῃ Δηΐμη4}} Ὀ]- 
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Ροάς ἀϊδβύϊηχιε δηΐμμαὶ δὲ Ὀΐρ68, αὐ σϑοίθ ἀϊοὶ ροββὶς τὸ ζῷον 
δίπουν ὑπάρχειν τῷ ζῴῳ καὶ τῷ δίποδι, αἰγαμααα. οὐ σϑμ8 

οὐ ΑἸ ογθηεΐϊδι ΡῸΓ 56. δὲ δβοϊαίς (χωριστόν 419) ρομπθοη- 
ἄτη 6556 ἀθμπιοηβίγαί, 85] οὐ ηΐη Ροηδηΐαν ἰάθδ6. Ἀαίϊοοῖ- 
πδίϊο δδάθιι ἴθγσε οδέ δίψιιδ θὰ, ἡπδᾶη) ΠΑΡ ομ5 14. 1039) 
11, 12. εῦθὰ ᾿ρ88ἃ ΠΟῸῚ 8815 βιηΐ ρδηδ; δβθηΐμπι 4.2] εἶϑ'᾽ 

ὅτι πρότερα τῷ εἶναι, ὩῸἢ νἱἀείαν, ΡῈ. ραν. εἶτα πονὰ δἵ- 
θυ σδίϊο, βαα! ἀθὴλ θα θη} ἰδπὶ Πα μηι8 418. 1) 10. δ 
βου ρέπμι [πουϊξ: εἰ δ᾽ ἔσται (ἰηΐ. τὸ γένος παρὰ τὰ εἴδη), 
καὶ ἡ διαφορὰ ἔσται, ὅτι πρότερα (ἰηΐί. τὸ γένος χαὶ ἡ 
διαφορά) τῷ εἶναι, ταῦτα (8ῃ αὐτάϊ) δὲ οὐχ ἀνταναιρεῖ- 
ται. Δραπά ΑἸοχ. ρΡ. ὅ01, 84. πα]! σοί ΓΘρουο νοῦ. εἶτα 

νοϑεϊοίιαη. (ἰδέογαιῃ οἷ. Τορ. ΥἹ 4. 141 28: συναναιρεῖ γὰρ 
τὸ γένος χαὶ ἡ διαφορὰ τὸ εἶδος, ὥστε πρότερα ταῦτα τοῦ 
εἴδους. Καὶ 1. 1059) 38: συναναιρεῖται τοῖς γένεσι τὰ εἴδη. 

το 56ηβιι μΐο δὲ 4110], σϑὶαε! (ὐδί, 7ὺ 37. 8α 4, ν. συναναι- 

ρδῖν πϑανρδίμμη δϑί, δα θη ἴδε ἢ. 1. μα εῖ ἀνταναιρεῖν. 
Ὁ) «22. 27. Ουδε δά ἀεοἤηϊοπάδηι δἰ τι 1ἀθαι δά- 

ΒΡ πέαν, οἃ, πὲροίθ βμηρ]οἴοτα, οἵ 'ρβα βαπί ΡγῸ ἰάεἰ5 [ιὰ- 
Ῥεπάδα; δα οὐ ριδϑάϊοαυι ορουνίοέ ἀ6 ραν θα8. οἵ 8} 115, 

4πᾶ6 δϑέ ἰάθαγαπι Ὠδίμγα, ραγίοἰραῦ (πᾶσα ἰδέα μεϑεχτή 
«21). Ἠυΐὰβ οι θη δύ! ΟΠΪ8 σἱπὶ ΘαΌΪ 46} ΠΟΙ ΡΘΙΒΡΙΟΙΟ: 
νἱἀούασ ΑΓ. ΘΔ ΠῚ ΓΘΒΡΙΟΘΓΟ ΓΟΡΟΡ Πδηξ δι, 46 4ὰἃ ἀϊοίαμη δϑί 
δὲ 14. 1039 25, αποά ἰάδδ6 δὲ πηϊγθῦβα 68 διη0 ΠΟΙΙΟΠ68, 
α2ῦ ἐπὶ πλειόνων κατηγορῆσαι, 26 μεϑεχτή, εὖ 5οἰαπούαμι 

ἰδτη6 ἢ οὐ δὐβοϊαΐδμι μα θαηΐ δχϑιβίθηξδιη. --- ῬΓῸ ν. ἔπειτα 

ΑΙοχ. Ρ. 502, 6 ἀϊδογίβ ἐθβίαίῃγ 586 άθ γα ἔτει: αὐσαμη Θ6Πα]- 

Π.Π 51{, ΠΟῸῚ τηὰ]ίπι τοίου. 864 τΙ͂άθη ΑἸΘχδη θυ ΠΟῸΠ τυἱ- 

ἀδίαν ρᾶτέ. εἰ «22 ἴῃ ἰδχίιι ΒΔ] ἶβ856, αὖ Πᾶθο ν᾽ θαίαν [6- 

οἶββθ: ἔτη. δὲ ἐξ ἰδεῶν αἱ ἰδέαι" ἀσυνϑετώτερα γὰρ τὰ ἐξ 
ὧν. ἔτι ἐπὶ πολλῶν χἀχεῖνα χτλ. ΕΠ δὰ ᾳυϊάοιη Ἰδοίίο δϑβέ 

586. ΟἿ ναϊσαίαθ ρτυδοίογαίασ ; ἴῃ σα]ο,, Θηϊμὶ ΘΟ Π6 ἰῃέρυ 

ΡΤοίδβίη οὐ ἃροάοβιη Θηπηοῖδί! σΟΠαΙ ΟΠ 8115 ᾳπδ6 ἰηέογοο- 
ἀδὲ ταΐίο, αἰ ο]6 οβί ἀἴοετθ, οὐ οἴἼηαϊ ᾿οοθηέθβ ρατγύ. ἔτι 

ἴῃ τηθἴο ροβίία δηπηοϊδίο, 4πἃ ἴθγε Πονᾶπὶ ΓΟ Θηΐδίϊο- 
ΠΪ5 Ῥᾶγέθμη ΟΥ̓ ΑΤ. βο]ϑί. 

6) α27-- ὑά. ὕ 1Ιἀδαγαμη πο 6586 Δ ηΠ ΠΟ η Θῃη ἀ ΘΠ] 0}- 
βίγει, δ 55]1η11η|, σν 6] ρούϊ8 πΠ]6 6. δρίππι δυο δι ΘΧ- 

γοιὸ ἰοοο αἰζογί. [ῖἢ ἀοπηϊθηάῖβ ποίϊοηῖθιι5 15 νἀ θέαν 5805 

οβς 



3900 Ζ 10. 1040. 

ἴθοῖββθ, 4 ποαῖο Δα! ἀθυῖ ποίδβ, 4. 1}}118. ΟἸΉ 8515. ΠΟ πλαξα ἔτι} 
ΠΟΙΟ, ΠΟαι6. ΟἸΙΒ6 1, 46 86] δδ1) ΠΘΟΘΒΒΔΡΙΟ ΤΘΟΕΙΓ ΓΕ, 

Δα 14685 ἀθηϊθη 88. ̓ άθη ΘΠ 5011, ργορίθεγοα ἡπῖα 1468 
4.6} 68 δὲ πᾶ, χαϑ' ἕχαστον. ἴδιη 51 48. Ἰἄδαιη ἀοἤηϊ- 
γἱὶῦ, ποίίομοπ ααΐάθηι ΟἰΓΟ βου ρδιδ, αὖ οἱ ἄθη πΟί ΟΣ Ὠ1}1] 

᾿πηρ 6 1 ἀαοιηΐηι5. Ρ᾽ στα 5. ΡΠ οἰδηίιιΓ, -ττ Θαμημηᾶ Ἰο Γα1 Τοὶ 
Πδος νἀ ἀοίαν. 6556. 1) 6ἤη10. ποίϊομοθιη Οἰγο 5 10; ΠΟΙΟ 

4αδ 6} )6ὲ εβὲ χαϑόλου εὖ ροίοϑύ οονίρ Βαίγονο ἀμ ξαμη 4}}- 

ΔΈΟΙ; ΘΙΘῸ ΓῸ8 ΒΙΠΘ. 86, χαδίθηι5. βι1ηΐ 51 ΠΡ. 86, βῖνθ 586η- 

5101165. βῖνθ σοθ 1165, ΠΟ ροβδαηΐ ἀοἰΠηϊ0π6 πο! αά!. --- 

1) 6 δάάϊίο νοῦ. ἀεί «82 οἵ. ΟΠ" 8. ρ. 98. 

ἀξ ΑΟΡ Δ 

“«Διηιϊηναϊἑιην ραν 65 θη 6556 αοίιι διιδδίαμαϑ --- 10,40 10. 

1 5 οἱ πἰππίην θη. 6586 διιὑδίαμίϊα5 --- 20. ἐῤμὶά 'αιαὲ ζεο- 

γὴ ᾿ίαϊονπίεαο εἰ6 αοὲ5 ἀοείνίπαο --- 10.416 ὅ. 

Οποιμοο ἢδδ αιδοβέϊ θη 65 ρθε] ηθαηΐ δ πμϊν ογβαπὶ α15- 

ΡυίξαῦΟη1]8. ΘΟΠΒ1]1Π|, 5] ἸΠοδύπμι οϑί δα ο. [Ὁ 1ηϊ{. 

1040) ὅ φανερὸν --- 16 πήρωσις. Μυϊία, απᾶδ νἱ- 
ἀεπίαν δοία βιιθδίδηϊθ 6556, ΠΟΙ δοίιι, βοᾷ ροίθηξια βαῃηΐ 

βιαίας 6. Μ᾽ ΘΙ αὐ] ρᾶνίθβ δ μηδ απ 0 Ῥοϑββαηΐ τθοΐίς οο- 

ΘΙ] βοϊπποίδθ ἃ 60 Ορϑῖθ, σοα 118 ὁδέ ρυόρτίπιῃ, οἵ. 10. 
1030) 17: ἕχαστον τὸ μέρος ἐὰν ὁρίζηται χαλῶς, οὐχ ἄνξυ 
τοῦ ἔργου ὁριεῖται, ὃ οὐχ ὑπάρξει ἄνευ αἰσϑήσεως. [Ιίδααθ 
ἸΠοοῦ βαθβίδη!αγιπι ΒΡ οί τ ίουνα υἱἀθδηΐαν, ἰδιηθη. ΠΟῸΠ 
Β1ηΐ ΡΟΙ 56, 5864. οοπίπποία ἀδιηιμι ἰΐα, τὖ΄ ἐούτμι ΘΟΓριι8. οἴ- 
Ποϊδηΐ, Ορῖιβ βίαι Θχβοαππηΐξιν. δὲ ν6γῸ ἀἰβιαηοίαθ οὐ αἰιδϑὶ 

αἰδι δοίδθ βιπέ ρᾶγίθβ, ὑϑίμεϊ πηδηῖι5. Ρ 6465 ἃ]., τηδίθυϊδθ. νἱ- 

οοιη ἰθηθηῦ; οδάθηι δηΐτη ταί δ σουραβ ἐοίπμι τ θυ πη- 

αΓ, ἃ0 ἰθγγὰ ἃν 915 ἃ σγη68 γ6] οϑϑὰ δΧχ 115 δοιηροβιία, 
Οομμρᾶγαγὶ ροβϑαηῦ οι σωρῷ χρυσίνων 1) χαττιτερίνων τψη- 

γμάτων, εἴ. ΑἸοχ. Ρ. ὅθ4, 21, 4ὰἱ δοοοάθηξα ἀθιηιμη θ᾽ 15. νἱ 

ἴῃ πη} σΟΔ] Θβοῖέ; ῬΑ ΟΣ δηΐη δεσοάθπία ἀθηλαμ ΔΗ] ἃ δὰ 

αἰ δύο ρογν Θηϊ πη. ---- Ὁ 451 ἀπ] 5. ρϑγΕθι15. Βα 5 δ η 86 
ἀἸρ 5. {θη ἦα 516, ργαοθοῖριιθ ν 6] δηπηδθ αδθάδιῃ ρᾶγ- 

(65 (εἴ. 46 δη. Π| 2. 413) 13.) νϑὶ ραγίοβ. δοῦιπ ΔΗ] [11Π|, 

486 ἀἰδβθοία οὐϊδιη. ΔΙ απδυηϊα νἱναμΐ (οἵ. 46 δη. ΠῚ 10. 
459 22. Ττοηά. δὰ ἢ. 1. 46 τηοία δη, 1. 098α 18 ---ὖ1. ΡΠ γ5. 
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"ηΐῃ, 4θ7α 19. 4θ8α 20,9. 479α 3. 46 ρατί. ἃ. ΓΝ 6. 682) 30. 
ἀδ της. ἀη. 6. 707) 2), πος 5101 νἱπάϊοατο νι ἀδδηίαν, αὖ αὐτιιμι- 

46 6556. φοηβθδηίαν, οὐ ρμούθηξια δα) )βίδη 86, 4 ΟΙ Δ. ΟἸΙΠῚ 

ἰοίο σοΥροῦα σΟὨΪ Πρ τη ἔπ, οὐ δοία, αα]ἃ Ρ 6. 886 ΡΟΒββιηΐ 6880. 

ΑἹ 81 ἐούαπι 1ΠΠπ4|, οααΠτι8. ᾿ρ886 ρᾶγίεβ βαηῦ, οχ [Ιϑϑο παία- 
ἴδ, ὨΘῆπ6 δχ νἱτο ααοάδι παΐίαγταθ (616 πήρωσις, εἴ. δά 
9. 1034ὺ0 4) ἀπαιϊ οβέ, ροίθηξία ρμοίϊι5. αιᾶμι δοίι 5} )5[Δῃ- 

ἰἰὰ 6556 ραϊαηἦδο βιιηΐ, 
ὺθ τά τὲ μόρια. Ῥανίοι!αθ τὸ, τηπίαΐα ραυ!αιη ΘΟῃ- 

βίγαοίίοηο, ἀοϊη4α ορρομίίαν μάλιστα δέ 10, εἴ. Θ 8. 1046) 

33, 35. Ηαγίπηρ' Ῥαγεκ. 1. ν. 197. --- 8 ροβὲ πάντα ΘΟμμμπᾶ 

ΟἸΪδὶ, 4αϊα ρᾶτί. ὡς οἴϊδιη δά νν. χαὶ γῆ χτλ. τοίογσθηα δϑί: 
Ρᾶγίοβ 8] βϑπποίδθ βαηδ, ἢ6. ἔπ ααϊάθηι βαηΐ δα 5180, 
8604] οῃξἃ δ η0 ἰδιμ 81 Ἰηδύθγ ἃ οὐ ἰδιηαιιδμ ἃ δ ΓΟΓΓᾺ 19 ]8. 

- ὁ9 σωρός αποά τϑορρὶ, δὲ οοαά. διοίον!αΐθ σομη πη ἢ ἀ8 

ΔΥΡΙ ΓΟ οὐ [γα θη ΑὙἸβέοίθ!β πιϑι, οἵ. 17. 1041) 12. ἢ ὅ. 
1044« 4, 6. 1045. 9. 7 8. 1054 22. -- 12 ροϑβί γίγνεσϑαι 
ΘΟΙΠ πᾶ ΟἸΪ5ὶ, ααἰὰ ΘημπΠοἰδέμιη 516 Ριι0 σΟμΒ ΓΘ 1 6886: 

γίγνεσϑαι πάρεγγυς ἄμφω ὄντα καὶ ἐντελεχείῳ καὶ δυνάμει, 
4ααβὶ ἀϊοαί: γίγνεσθαι σχεδὸν ὄντα ἀμφοτέρως καὶ ἐντ. καὶ ὃ. 

1040) 10 ἐπεὶ --- 22 χωρίς. Ἐδη5 οὐ ἀπὰπηὶ, 486 πηᾶἃ- 

χη. πηΐνουβα 46. ΟΡ 18 ΓΟ 18 ργδθαάϊοδηίαγ ( οἵ. Β' ὃ. 998 
21. 4. 1001« 21. 1. 2. 1053 20}, 51 δββοῃΐ γϑύαμι δι 58 η{186, 

ΘΟΠΒΘα 6 η8 οϑβοί, αὐ ομηΐὰ οββοηῦ πηππ, ἘΔ 6η ΤαΓ]0116 

ΟἸΠΠΪΠΟ πηϊνοῦβα δ ΠΟῸΠ 6556 βιθδίαδῃίίιαμ ἀοςοί 13. 1038) 14: 

εἴ. 46 δηΐθ δ ὑπὸ δά αὶ 8, 998 14 54ᾳ. --- 819 τὸ στοιχείῳ 
εἶναι χτλ. οἵ. ΠῚ. 1052) 11. --- Ῥτορίιι5 τὸ ἕν εὐ τὸ ὧν δά 
ἀἰρη!αίθι δι ϑίδηςίας δοσοίογο {πὶ τὸ στοιχείῳ εἶναι, τὸ 
ἀρχῇ εἶναι, Ῥτορίογοα νἱ ἀδέιιν οομέθηθγο, ααΐϊὰ 11 ἃ ᾿ρ588Π| 
ΓΟΪ Θββϑῃδιη, πᾶθὺ δὰ οἷπιβ τοδί! ΟΠ 65 ρου πη θηΐ, --- 20 τίς 

4 ΄ ΄ ᾽ 7, 

οὐν ἡ ἀρχή --- ἀναγάγωμεν, εἴ. Β' 4. 1001α 13. 
1040) 27 ἀλλ᾽ οἱ --- 1041. δῆλον. 851 4υὰἃ 68 58}- 

βίδηξία, δὰ ῬῸ᾽ 86 80 ΒΘΟΙΒΙ ΟΧβίβίθγο σθηβοηΐα δβί; “πᾶ γ8 

᾿ἀδατιπὴ ἀποίουοβ, 4αση) βϑίδ ηΕ]88. 6586. νϑ]]θηῦ ργδθίοι. Γ65 
ΒΘΏΒΙ01165, ἰά ρυοῸρθ6 ρϑιβροχοιιηΐ, βοϊπηοίδηῃ. οὖ ΑΌβο]ὔδι 
Θβϑθηξδηι 115. 6556. {ἸθΘηἄδμι, [ἃ δυΐθιη ροοοδιπηΐ, απθα ἴῃ 
ΘΘΠΘΥθι5. Του Πὰ5. 5 δέῃ 885. 5101 ν᾽ ἀοαηίαν ᾿ῃν ΘῃΪ556, 

απδ0, πὐροίθ πη ουΒΆ 118, 5 ϑίδη γι ἴ. ΠΙΠΠΘΓῸ Θαπθιηΐ 

Ἰα ον. 1) ο]α 0 αὐιΐοιη ἴῃ πη βαμί ογγονθαι 60, 404 αται 
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ἀθβοῦθογα ορογοηΐ, 486 οὐ {8168 θϑβοηΐ 186 βι5ἰδ 186, 
181] ροίοναηΐ δ]1ιἃ ᾿πν θη ΓΘ, ΗἾ51 56 Π 51:0 11} πὶ τ Γαπ πΟίϊο- 
Π65 δ βϑῆθιδ, πᾶ δχϑιηΐα 6 τη Ὀ}ΠΠαΐα ᾿μη] το Γ΄ 1ἀθδγ μη 
αοίογηϊαΐο 510 Ὶ᾽1 ν᾽ ἀοθαπέμαν, οἴ. δά 8 2. 9970 12. --- 84 τὸ 
ῥῆμα, πο ΡΘοι] τὶ 110 56 η81 πβαγρδύαμι οϑί αἱ δὲ τὸ προσ- 

σημαῖνον χρόνον, ἂς ἰπίογρν. 8. 16) 6, 5ῖνε φωνὴ --- σήημαν- 

τιχὴ μετὰ χρόνου μοδί. 20. 1457« 14, 5ε4 αὖ πμΐνοτδα βρη- 
Ποος νοσαθα!αμ, οἷ. 46 ἰπίογρυ. 10. 20) 1. 

ΟΑΡ. ΧΥΙ͂Ι!. 

(ει δὲ. διιδοίαπίϊα γογμηι δοηϑὶδὲϊζιηι ἀοοοίιν, αὐλιϊία 

αὐ ἀδπηιοηδίν αἰϊοηθηι ποίδομι δαιιδαθ: 6556 ϑαῆιν Ζογηπαπι τὲ 

- 1041 10. ποι οἰδθηιθηίιηι τοὶ --- ὃ 883. 

[οἰ θοίῖβ 115 σθθιβ5, απᾶθ αϊσηϊαΐθιι βαδίδηξαθ. ν᾽ ἀθδῃ- 
ἐὰν αἰοοίαγο, πθοὺ ἐδπ]θ βἰηΐ βιθείαπίδο ( εἴ. δα ο, 15 1π1{.}. 

δι ΓΘ 165 86] φαδογθηάιμμ, απ 510 5 βίδηξία, αἰ ρΡο- 
Ηἶδ αδοβίϊοηἶβ ρυϊποίρίαια. (ἄλλην οἷον ἀρχὴν ποιησάμενοι, 

οἵ. αιιὰθ. Β΄ ΠΏ} 65. [ογπια αβ, ΑὙἸβέοίθ!! υιϑιΓαΐαβ, ΘΟ] ] ΟἹ. ὙΥ αἱ 

Οτρ. 984 16). ἘΠῚ δα 4υ] ἀθμ 4 ΘΒΕΙΟ ΠΟ 4 ΙΔΠΠ Δ ΠΠΪ66 
ΠΟ δά Τ65 56 ῃ510}165 τοίογί, ἰδιπ θη ἴπ46 τοἀπηάδαδίαγχιαμι ἃ}1- 

αυ14 βρογδύ δά ᾿ῃν θϑίβ  ἄδη Θατη 5. 5ίδη δι, 8 6. 80 ΟἸΩΠΪ 
ΒΘηϑιαη ΡΘΙΟΘρΡίΟΠ6 βοϊπποίδ 510. 

1041α 9 ἐπεὶ --- 10 τοιούτων. Οπομίδιη 5 5ίδηἃ 
ἸΠΓΟΓ ῬΎΪΠοΙρία οὐ εαιιβὰ8 γοίογθηα οβύ (οἵ. «1 3), ἃ ῃούοηΘ 

ολιδ86. ΑΓ. ΡγοΠοϊβοϊξαν. [Ι!ἢ ἰηνθϑέσοπάδ δΐθι οαπβα (0 

ΤΘΟΟΪΡΙ σοηβοί. ῬυΪπηι) ΘΗ], δηΐθααδη 4π|4 516 ΤῸ 5. Ρ08- 

ΒΙΠῚΠ15. ΠΙΔΟΓΟΓΘ, 6556 δᾶ) (τὸ ὅτι χαὶ τὸ εἶναι «15 εοη- 
βίασθ οροτίοί; ἐθίηάδο αιδοϑίο ἀ46 οαπιϑὰ ΠῸῚ τοίογίαν δά 

ΘΠ] ΒΠΏΡ]ΙΟΘμ, 504 ζητεῖται τὸ διὰ τί ἀεὶ οὕτως, διὰ τί 
ἄλλο ἄλλῳ τινὶ ὑπάρχει, 411, 1. 6. φαδοηϊίαγ οαν Βαΐο 58}- 
βίναίο βᾶθο 1ηβ10 4} 885. γ 6] μπαϊο βαθιθοίο μοο ἐγ θα Θὰ μὴ 
510 ργδραϊοδίμη. ΕΠ πὰ ααϊάθμη δχροϑβίδαιη δέ ἅη. ροϑί. 
Π 8, ποὺ ἃρᾶοορίοα ἀδιηοηβέγ 0 Π 6 σΟμργΟ αΐ; 501}16ού 5] 

ἀαδογουοίαν. ΟΣ ΠΟΙΟ 510 Ποιηο, [ἴα 1 φ'ϑθηιβ, δα Ὡ181] 
«πδογογθίιν, δαΐ, 51 χα! οἰπηΐηο, ἃρογθίμπν ἀ6 ππηϊίαία οὗ ἰῃ- 

αἰνὰ παΐαγα τοὶ, 419, 20, 4π86 Θαάθι δϑί ἴῃ φαδ! 6 τὸ "). 

1) 411 τὸ γὰρ ζητεῖν διὰ τί ὃ μουσικὸς ἄνϑρωπος ἄνθρωπος μουσι- 

κος ἐστιν, ἤτοι ἐστὲ τὸ εἰρημένον ζητεῖν διὰ τί ὃ ἄνϑρωπος μουσικὸς 
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Οὐιδουιθαγ ἰο ταν Οδιιβα 18 ἰὴ ΤΘΡ 115, αἃ8. 6586 σοῃϑίαϊ, οἵ 
4αδουίταγ αθίααθ αἰύθσαπι 46 αἰ ψόγο, ν θα! ἐὰν Ἰαΐογοβ οὐ [ὰ- 

Ρἰ465. ἀομιιβ βίη. Ηδθο οδιιβᾶ, 51 πηΐνοῦβ Π]0640. οἷϊι8. Π0- 

{0 Π 6} βρθοίανουῖβ (λογικῶς «28, οἵ. δὰ 1 ὃ. 1005 22), δι 

τὸ τί ἣν εἶναι τοὶ 1); 5[ι. τού ἀἰνογϑι[αύθηι Τρ Οχο 8, θᾶ 

᾿οάο εβέ τὸ τίνος ἕνεχα, 5ἰψφυίάθῃι, ααϊά τ 8. 8ἰδ, δχ δἷτι5 

Ορογ ἀδἤηίαν, οἵ. 10. 1035) 17, τἸηο ὁ ρῥυϊποῖρί. ᾿ΠΟΥ 68 
115. ἴῃ ΓΘ 05, 4πᾶ6 Ππηΐ δὲ ἰηξογοιηΐ, ααἷὰ 04 τοι ἃ]}- 

41 ΡῈ 86 οἰιοἰΐ, 14 1ρ8ἃ δϑύ ὑϑὶ [ογηᾶ ἂς ηοί]0, δαΐ οοη- 

οορία ἴῃ δΔηΐΪπ)0. ΔΙ Ποἶβ, ἀξ ἰΠο]α8ἃ δυνάμει ἴῃ ἰρϑἃ πδίμγα 

ἃ Β6ΙΠΪΠ6 ΓΕ, οἵ. ο. 7, 9. Ηδπο ἰρίτιν [Οτιηδπι, ΠΟ τί ἦν 

δῖναι ἴῃν Θβ !οτητ5, Ὁ ἀα οαιιδὰ ΓΟὶ ααδθβί Ομ  ᾿ηβΕπ]- 

1118. --- Αίᾳαο Ποο αυϊάομῃ δρογίτ οϑύ 'η ΧΟΡ] 185 δηΐθᾶ 

ΙΠδΕ15, ἴῃ «αΐθιι5. δα θοίαι απ ΘΒ] ἢἾ8. αἰβυποίαπι οὐαΐ ἃ 
ΡΓδοαϊοαίο; Ἰδίογα ρμοίθϑί, 81 ἰῃ φιδθϑέίθηθ πο ἀϊοϊαν Α]{6- 

τα) 46 Δ]ίθγο, μὴ) χαταλλήλως α88, οἷον ἄνϑρωπος τί ἐστι 

ζητεῖται διὰ τὸ ἁπλῶς λέγεσϑαι, ἀλλὰ μὴ διορίζειν ὅτι τάδε 

[ἢ] τόδε. Ῥανεοα!αιι ἢ ἴῃ ἤπθ οπαμποίαί αὐτὴ οοα. 44) οἱ 
ΑἸοχ. ὀχραηχὶ; οἰθηΐ τῷ ἁπλῶς λέγεσϑαι εἶνε τοῖς μὴ κα- 
ταλλήλως λεγομένοις Ορροπίίαν τὸ διορίζειν 5ῖνα τὸ διαρ- 
ϑροῦν "2, φορά φογηϊέαγ ἴῃ ἀἰβεϊοι6 η40 ργδθάϊοαίο ἃ 58}- 
ἰθείο, υὐ αἰσαύπαβ ΠΟΟ 6556 "οὺ (ὅτι τάδε τόδε), νϑὶαί! [ὰ- 

ἴογο5. οἱ ἰδρίἀθβ. 6586 ἀοιππμι, Π0Ο ΘΟΓΡῚΙΒ 6586. ΒΟΙΏΪΠΘΏΙ. 
ῬγΡΟΠΟΙΠΘ ἢ. διιίθη ἰηςοΥΓΟρ αἰ ναπὶ τί ἴῃ ΡΥ ΠΟΙΡΙΟ Θηπποϊδίϊ 

ΑΙοχ. ρ. 510, 27 ἴΙάδθιν να]ῦ γά]ογα ἂς διὰ τί, ἢθοὸ ἀαθίαπι 

νον} ροΐοβί οἱ, 4ὰὶ δἰίθηΐθ γί! οἰ πα Ομ 6 βθααλίαγ, Βο 

οἰΐδ οὐ ϊγὶ ΡΒ] ΟΒορἢ ἃ απδδϑίίομθ οδιιβαθ, διὰ τί, ἃ 
ἀοίηο ἀδηλμι 60. ΘΓ ΘηΪ 6, τ οδιιβ8π) (δ 65ἰίδμ! ἴῃ [ΟΥ̓ ΠΙᾶ 

τὰντν: ΨΨΟ τς. Ε πες 3 
ἐστιν, ἢ ἀλλο. Δι τὸ εἰρημένον ζητεῖν δχ νευθὶ5 ϑρουϊουῖθιι5 ἀρραγοὶ 14οπὰ 

- ΝΣ 32 ΄ Ε] ἴ, . . Ἀ « 

6556. ἃς ζητεῖν διὰ τί αὐτὸ ἐστιν αὐτό 414: 4] ἀπίοτα αδοτγιῦ διὰ τέ ὃ 
, " . - ἐ Ψὴ δὲ ἢ» ἃ ΠΣ 
ἄνϑρωπος μουσικὸς ἔστιν, 156, ποθὴ 4αδοτι διὰ τέ αὐτὸ ἐστιν αὐτό, 564 ἀι- 

, - ΄ , . Ε , , 

βδιηοίο ΡῬοίπτ5 ΘΕ. Ι  οἴο 4 ΔΟΒΈΟΠΙ5, ὃ ἄνϑρωπος, ἃ Ρυαδαϊοαίο, μουσιχος, 

ἀαδονῖε: τὲ χατά τοῖος διὰ τί ὑπάρχει 428. Ἰοιαά ἀὐΐεπι ΔἸ θσυση 4 ΘΓ ΠΕ 

δθπητι5. 4ατπτὰ [5 νου θ15 πομάτπιπι ροϑϑ81: 515: Πα, δου πάπσα ἀυθισοῦ: ἤτοι 
Η ᾿ . ἘῚ ᾿ » ͵ 

ἐστὶ τὸ εἰρημένον ζητεῖν διὰ τέ ὃ ἄνθρωπος μουσικὸς ἄνϑρωπος μουσικὸς 

ἐστιν, 1 ἀλλο. ΑἸοχαηάγὶ Ἰηἰογρυοίαιο Ρ 608, 12 πᾶπο οοπϊθοίαγαπι υἹ δία 

σΟὨΠστηᾶτο. 
- .Ξ 3 3 « ᾿ 

1) Ουοά ΑΙεχ. ρ. 510, 18 νεῦρα: τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ τὶ ἦν εἶναι, ὡς εἰ-- 

πεῖν λογικῶς 428 θρυγία 6556. ἀυθηγαίαν, ράτγιιην ἸΦΟΠ 65. γ ΠΟΙ τι5. τατπεπιν", 

ἤδο ἀεβθεβαπι οἱ ορβϑεχαὶ ΟΡ 5. ρ. 130. -- ΟΓ. Ττεμά, Καὶ. μ. 41 54: 
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ἃς ποίϊοπο, τί, σομ ποῖ ἀοοθαῖ; 564 ργορίοι 1ἃ Ἰρϑιπ), «αἶα 
ἃ οἂμβᾶ δά [ὈΤΠ]Δ1) Ῥτορτ αν, Π0 ἢ ΓΘ ἀθυμ Θῖ1Π}, Δ ΌΠῚΠῚ 
διὰ τί οβϑϑοί βου θθηάπμι, 5ου ρ51586 τί, 56 ργδοίογοπάιμι οθη- 

8600, 4π04 ΡΓῸ νἅγ. ἰθοῦ. οοά. ΖΦ ὀχθιθοί διὰ τί, ἴῃ ἰοχίπηη 

ΤΘΟΙρΡΟΓΟ. --- ἴῃ Πῖ5. ἰοϊτον ἀπ ΘΒ ΕΟ Ἡ 118. Θ᾽ Πρ ΠΠΟἱ [61 ῬΓΟΡ ΟΒ {18 

Ιαύθγ ροίθϑδε φυα αυδογαίαν; 564 51 δἰξοηίίιι8. ΤῸ βρθοίανθ- 

Τ8, Πἴο δἰϊδιη δ Υ] ΘΟΡΏΟΒΟ68, ΘΠ ἀπ Βα: Θοία οϑύ τηδίουϊᾶ 

πος οοτίο προ 46Πηϊὰ 51. Πᾶθο δαΐθιῃ οαιιβὰ ἀθΠ η θη ἀδ0 

τηδίουίδο δύ [Ογτηα, θαι βιι )ϑίδηξἃ ΤῸ]. --- [Πηϊνοῖβὰ ἢδ6Ο 

Τα ΓΟ ρουπθύ δα γ65 6 τηδύθυϊα δὲ [οτιπὰ σοιηροβίίαβ; ἀ8 58ϊπ|- 
ΡΠ ΟΠ ιι5. δ ίδμ 15. φαΐ 510 σορ!ἑαπάαμη, 8118 οϑέ ᾿ημἀαρδίο- 

πἰϑλ δι): 10 5.ο Ὁ» 80. εὐ. 7... 

αὐ τηπίανουη ἐοχίπηι να]οδίαιη α 25, ὑῦ, 7, οχροβίζαιῃ 

εβέ Ο" 8. ρ. 98. Ουοά Δα} ν6ὲ ὀχθιηρίαμι βροντῆς «20, Ἰάοιι 
μαθθηηβ Αη. ροβί. ἢ 8. 934 22, )8. 10. 94. 9, 

1041ὺ 11] ἐπεὶ δὲ --- 33 τὸ β.. ϑαβδίαπεδιη Γοὶ Θοπ)- 
ρΡοβίίδο ἴῃ ἴοτγιια οἰ σΟὨ ΓΙ Π6ΡῚ 4]1ὰ ταίίοηθ ἀθιποηβίγαί, δὲ 

414 δχ δἰ δι θη 5. ̓ὰ δῦ σομηροβίίαιη, αὐ δα πηϊαύθπι οοθᾶ- 

Ἰπουῖῦ πο ἰδηΐμππη σοδοογναίιη δῦ (σωρός, οἷ. δα 16. 1040) 9), 

Γ65. ἴρβὰ ἀϊβείηοθηα δ. 80 δ᾽ οῃῃθη 15. Το]. δδηθην θη Ϊπὶ 
᾿ϑδ θη οἰ θιηθηΐα, δ} 18 'ρϑὰ τ, οὐ ϑαάθι ψπαπὶ ΟΠ δηΐαΙ 

Θ]οιηθηΐδ, ἀν οῦβδο ᾿Πίο᾽ 586 ΤῸ5 6Χχ [15 ροββϑαῃηΐ σομροη]. ΠΟο 

δαΐθημ, απο δοσθάοθγο οροτίοξ δά οἰοιπθηΐα, Π66 ροίαϑί οἵ 

ἸρΡβαμη 6556. δ] διηθηΐιη), ααϊα βῖ6 ἴῃ ᾿πΠηϊζαι. οδ ἀθιη δ βίο 
ῬΤΟΙΘΓθηἃ οββϑί, η66 ροίθβί 6586 οχ εδἰθιπμοηίο; ᾿ΐὰ δηΐμ 6Χ 
Ρ]αγίθιιβ. οββθξ, ἀπᾶμ ἰρϑμι δϑί, δ᾽ θιμθηεῖβ (628: δῆλον ὅτι 
οὐχ ἑνὸς ἀλλὰ πλειόνων, ἢ ἐχεῖνο αὐτὸ [Ἰ᾿πέὲ. φῃοα ρῬοηϊίαΓ 
ἐκ στοιχείου 6556] ἔσται), ἃ ργοϊηάἊδ ἴῃ οχρ]!οαηἃ ᾿ὰο ΤΟ, 

4. δοοράοθγο ἃ ἃ ο]θιηοηία αἰχίμηιιβ, 4 θι ἰὴ 1 ΠηΪ 1 ΡΓῸ- 

ΘΊΘΒΒ.15. οδβϑῦ βίαίπιθηιι8, ἴχψιθ ἴῃ ἰρ88 1 τ (25 ἐπὶ τῆς 

σαρχὸς ἢ συλλαβῆς), αδιη ροϑυΐπηιβ. ὁ χ οἰ δ ἢ {18 ΘΟΙΠΡΟΗΪ. 

Αἰψαϊ πος ἰάθη, χιοά δοοθάογο οροτίοί δά οἰθιηθηΐα, 4πὸ- 
Ὠἶδη ἀἰβίϊηραϊ ο] οι θηΐα ἃ Γ6 δχ 118. σοιηροβίία, ᾿ρϑᾶπι. ΓΟὶ 

ΠΟΙ ΟΠ πη 8ἃ6 Βα 5ίδηίίαιη σΟηϑι 1. ἘΡΘῸ 55 ἃ Τοὶ ΠΟ 

ἴῃ 6] δῃ θη 15, οχ 415. σΟΙΠΡΟΙἑα!, 564] ἴῃ ἰοτιηα, απὰ 46- 

Πημιηίαν οἰ θη θηέα, σΟΥ ΠΕ 1. 

1) 6 ογδιημηηαί σα ΘΟὨΪ ΓΙ 0 η6. Θημ οἷαί: ἐπεὶ δὲ χτλ. 11 

ἀἰχὶ ΟΡ5. ρ. 39; δὰ βἰοῃΠηοδηάδιη. ΔΠΔΟΟΙ αὐ δ: ροϑί συλ- 
λαβή 12 ροβιὶ ἀρυιυρίδο ογα Ομ ΐ5. βίθπαμ. --- 28 οὐσία δ᾽ 
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ἑχάστου μὲν τοῦτο. Ῥανέϊουϊας, μέν Ορροηὶ νἱἀοίαν δ᾽ 81, 
4αδϑὶ ἀϊοαῦ τηαίαίο νου] ουαιη οὐϊπο: ἑχάστου δ᾽ οὐσία μὲν 
τοῦτό ἐστι, τοῦτο γὰρ αἴτιον πρῶτον τοῦ εἶναι. --- στοιχεῖον 
δ᾽ ἐστὶν εἰς ὃ διαιρεῖται κτλ. (οἵ. 4 3). Οἴδα δπίθιῃ Ἰηίοι- 

Ροβιία δϑὲ δῃηπηοϊδίϊο, ὁ 28 ἐπεὶ δ᾽ ἔνια --- 31 ἀρχή, 41 ροτ- 
ῃθδΐ πηϊνθύβαμι ᾿ΟὉ ἃ ΘΒ(10 18 ΘΘ 15 ΒΘ ΠΠοδί, ὨϊμἸ Γι πὶ 0 Ὸ 

αἴτιον πρῶτον τοῦ εἶναι ΠΟ 6586 4ιδουΘη τη), ηἶδὶ ἴῃ 58}}- 

βύδη 15. ---- 31] οὐ στοιχεῖον ἀλλ᾽ ἀρχή, οἴ. “Ψ 4. 1070 29. 

Π. 

ἐνέ ψὐυναν 
Οὐὰ σΟὨΒ1Π ᾿οο ἴῃ ΠΠγῸ βοοαίατ8 511, ΑΥ, [Ρ056. ἃ) 1η]|- 

[10 5ἰϑη ποδί; Π6 0 ΠΟνδ) ΟΥ̓ Φυδοβι θη, πράϊθ δά 
ΘΔ], ἴῃ (ἃ ΔΕ] ΧΙ 6 ΟΡ βαύαυ, τη] πὶ ΠΟΥ] αἰογί, 564 

οομηραίζαΐ 6 σοπϑβιμηιηδί (συλλογίσασϑαι δεῖ α ὃ, ποο οηΐπη ν. 

σΟΠΒαΠ Δ 4], ΠΟἢ ΤΔΙΙΟΟΙΠ8 41 νη ἢ. 1. Πα] 66) «πᾶ δηΐίθα 

αἰβρυιίαία βιηΐ, οὐ σΟη απ οὐ 5. Γοὶ σαΡΙΠθιι5 (συναγαγόντας τὸ 

χεράλαιον α8)) ἴα φφαδοβίϊοη! {ποιὰ προ. [ΤΙίδαιιθ Θχου- 

5885 ᾿π46, πιὸ 488 νο] ΠΑ] ΟΥῚ νοὶ] Πα πὰ 6856 ΤῸ 5158 {118 

δηΐθα δχροϑίζιμ 511, δι οΙ5. 1. π]θη]ο δὴ τονοοοί, 1. 1θ42α 

4. 24. 565: ΠΠπππὶ τόσα (1042α4 25) 46 βυθρδίδηϊζια βαη- 

ἄθιη ἴῃ 5θηβϑιη, δίαια δηΐθα, 564 τηπίαίο ρϑα]] πη ΟΥΪΠΟ 

ἀϊβραίαι. Αο ρῥυϊμηιμη 4αϊ θη] Θη]ΟΓΓ18. Πάτα ΓΘΥιπι ρΡᾶΓ- 

ΕΠ 115. πη δου πηι οἵ ᾿ρ88Π| ΡΓῸ 5 5ἰδηθα 6556. Πα θη Ὧπ| Θ01}- 

Πυιηδί, 1. 1042α 25 - 8; ἀοίηἊε 46 [Ογ)8}1} οἱ δοίϊνἃ ΓΟΓ ΠῚ 

56 Π51 1] βα ϑἰδηθα ΘΧροηϊί, ὁ. 2, 5; ἔπ τά δά οχρὶ]!- 
οδηἄδ ΠΟΥ 5. πιδίθυϊδθ ἢδίαγδιη οὐ γαϊοηοιη, ο. 4, ὅ; 4Ὧ6- 

πἴψαθ απο ἴῃ ΒαρουΊΟγο το ααδοβιίι) δέ 46 πηϊίαίθ 58}- 
βέδηϊδθ ἄθηιο 50] νυ ο. 0. 

1042«α 4 εἴρηται, οἴ. 111. τη. --- αὖ τὰ αἴτια καὶ αἱ ἀρ- 
χαὶ χαὶ τὰ στοιχεῖα. 1)6 σοῃϊπποὐ5. 8. ν ΘΟ δ] 15 οἵ, δά ..1. 
1025) 8; δαάθιη Ἵοῃϊιποία ἰδίαν “1 1. 1θ0609α 26. Π 9. 
1086α 21. --- «7 ὁμολογούμεναι --- 11 οὐρανοῦ, εἴ. Ζ 2. 
1028) 8 --- 13. .Χ. 1. 1069« 31 εἰ δά 4 8. 1017) 10. --- «8 τὰ 
ἁπλᾶ σώματα, εἴ. δὰ 44 8. 984« 6. --- «11 ἰδίᾳ --- 12 μα- 
ϑηματικά, εἴ. Ζ 2. 1028) 1ὅ 544. --- «12 ἄλλας --- 18 ὑπο- 
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χείμενον. ΝΟ Ρ6Ὶ 86 τηδη 1} βίαι οϑί ἤθᾷαα Πομηϊηιμ Ορὶ- 
ΠΙΟΘη6 ψυ]οδίμμ), 564 6χ τ! ηδύϊοπα οΟΠΠ]ριίαν (συμβαίνει, 

οἷ. 84 4 80. 1θ02δα 80), τὸ τί ἣν εἶναι οἱ τὸ ὑποκείμενον 

ΡΓῸ δι βίδηψ15. θβ86 Πα θη, οἵ. Ζ 8, 4. 864 ἃ} δὰ ταΐίϊο- 

ΟἰμδίΙΟΠ6, ὃχ τὰ τῷ τὴξ οἱ τῷ ὑποχειμένῳ 5 5έδηίαθ αἰ- 

Θηϊία5. {γΠαἱταν, 1Πὰ ΑΠΠογὲ (ἄλλως 414}, ὁχ {πὰ φόποιὰ ρο- 

{18 δὲ πῃῖν υβα 8, “πᾶ: Βρ6Οῖ65. οἵ γ88 βίπρι 88 ΡΓῸ 58}- 
βίδηξι 5. φαϊάδιη Πα) οηΐ, οἷ. Ζ. 138, Ηος οδαάϊξ ἴῃ Ῥ]αίοηϊοδηι 
46 ᾿4615. ἀοοίγίηδηι, «1 τῷ δὲ καϑόλου --- αἱ ἰδέαι συνά- 
πτουσιν, οἵ. Δα Ζ 14 [ηἴ- --- «17 ἐπεὶ δὲ --- 18 διώρισται, 

εἴ. Ζ 4, 12. --- «18 ἐπεὶ --- 21 ὁρισμοῦ. 1) 6 ρδιθθρα5 ἀ46- 
ΠΗ ΙΟΠΪ8. οὐ τοὶ ἀδἤπηιθπάδο εἴ. Ζ10, 11. ἀναγκαῖον καὶ περὶ 
μέρους ἦν ἰδεῖν, ποῖα τῆς οὐσίας μέρη χαὶ ποῖα οὔ, καὶ εἰ 

ταῦτα, καὶ τοῦ ὁρισμοῦ. ῬτοΠομη6 ταῦτα 55 ὩΠΠοαΐα 6556 

ἀοροηί τὰ τῆς οὐσίας μέρη: εἰ 51 5ιιηΐ βιθδίαῃεδο ρᾶγίο5, 

Δα ΠΗ ΠΟ ἢ185. οαθάθιῃ βηΐ ρᾶτίθβ. ΑἰἸθχδπον ἀπππ| 5ογθδ 
Ρ. 514, 13: οὐ μόνον δὲ περὶ τούτων ἀναγχαῖον ἣν ἰδεῖν, 
ἀλλὰ χαὶ περὶ τῶν μερῶν τοῦ ὁρισμοῦ χαὶ τοῦ ὡρισμέ- 

ψου, ἤτοι τοῦ τί ἣν εἶναι, εἰ ταὐτὰ ἢ ἕτερά ἐστιν, Βαυά 

5010 δὴ ἰδϊθιη ἴεγο ἰδχίπμη Βα αου: χαὶ εἰ ταὐτὰ τοῦ 

ὡρισμένου χαὶ τοῦ ὁρισμοῦ, «αι. φα! θη νου ῖβ ἀρ ϊα5 

οἰϊδμι, 48 πὶ νυ]ραίο πὰηῸ ἰοχία, 1ΠΠ4 αἰβριιξαί!ο 5] ση] Π οαΐᾶ 

νἱ ἀογϑέμτ, ---- «21 ἔτι τοίνυν (ἰηΐ. δέδεικται ὅτι, εἴ. ΑΙοκχ. 1. 1.) 

οὔτε τὸ χαϑόλου χτλ., εἴ. Ζ 13. --- «22 περὶ --- ὕστερον 
σχεπτέον, οἵ. ΠΙ͂, ΙΝ. 

1) ἡαιίογίαηι γουμην δοηϑὶδἐϊιην οἵ ἔρβαηιν ργῸ ϑδιιδϑίαν- 
ἔα 6556 μαδοπάίαμι, 10,432α 24 ---ὐ8. 

ϑαθπίαπεϊα οϑί τὸ ὑποχείμενον, α«θ --- 581; δἴψαϊ ἴῃ α8ὲ- 

Π|ροὺ παΐδίοηθ δέ ὑποκείμενον ααϊάρίαμι, ἀα86. δϑύ πμαΐα- 

(1015. τηδίουϊα, (92 ---ὐῦ; ΘΥΡῸ οὐϊδηι τηδύθυϊα ΡΓῸ βι βίδηΐξια 

οβί Βαβροηάήα, α 82. 

αίοθυϊαθ χαρά νἱπάϊοαι ἀϊσηϊξαΐοιη. βυβίαπείαθ, δὰ πὐϊέιιν 
δα βία ηία 8 ποίϊομο, αὐ εἰς τὸ ὑποχείμενον, βῖνε χαϑ'᾽ οὗ τὰ 
ἄλλα λέγεται, ἐκεῖνο δὲ αὐτὸ μηκέτι κατ᾽ ἄλλου, Ζ 8. 1028) 
36, οἷ. δὰ ἢ. 1. Αἰᾳας τοῦ ὑποχειμένου ολάδιη {νὰ Θ᾽θη Γᾶ 
Θημμογαί, 46 απ} 08. ἀϊοίαιη οϑί δὰ Ζ 8. 102θα 2. Μαίοιυϊδθ 
δ ηδιη ΠΟΘ ΘΠ Παρ οιηι5 Ζ 3. 1029θα 20. Ἐοτιηδηι ΘΟΘῚ- 

(0 η6 ποάο (λόγῳ «29), πο} ΤῈ ἂο νοι ίαίς (ἁπλῶς 431) 
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ΒΘ Π σ᾽ ΘΠ) 6586 ἃ πηδίουϊα, Π6 0 ἔΟΥΠΙ8}) ΠΟΥ, 564 ΠΟΡῚ ΤῸ ΠῚ) 

οΟμοΓθίδμη, Θχροβίξαμ οϑί Ζ 8. (ϑτὰπι δηΐθα αἰχὶξ Του μηδ π), ὁ 

λόγος χαὶ ἡ μορφή «28, οαπάοπι ἀεῖπαο ἀἰοϊξ τὴν κατὰ τὸν 
λόγον οὐσίαν «31, εἴ. Ε΄ 1. 1025) 27. Ζ 10. 1035) 13, 15. 
11. 1037α 17. Ἠτγιιη βυββίαπείιτνι, τῶν χατὰ τὸν λόγον 
οὐσιῶν, ἅ11ὰἃ5 ἀἸοῖ. πὐίψιιο σΟα 1556. οαππ τηδίθυϊα, ἃ}185 ΡΘΓ 
86 οὐ δρβοϊαία 6556, αϑί, εἴ. « 7, 9. --- ΜΙυίδί 65. διιΐθιη 

ἀϊοῖῦ ἀντικειμένας «38, ααϊα ἴῃ ἀπονὶβ πππίϑηα! ΘΠ Θ γα ἀπὰ6 

᾿πέον 86. Ορροβίίδο βαπηΐ τηπίαί! 0 68, σα! γένεσις φϑορᾶ, 

αὔξησις φϑίσις α]. ΜαίϊαίΟηβ πὰ αδίπον ἀἰβέϊηθα 66- 

ποΙᾶ, χατ᾽ οὐσίαν, χατὰ ποιόν, χατὰ ποσόν, χατὰ τόπον, 

Ρογη46 ἀϊβεποία ἰοϑηιβ «(Λὶ 2. 1069) 9. Δ 1. 10ῦ88α 31. 
Ῥηγ5. Υ 1,2, 6 (οἵ. ΝῚ 2. 2434 6. ΝΠ] 7. 200α 26) ἀε σοηῃ. 

οὐ οοτι. 1 1---ὅ. Ηἰβ τηπίδιοη!θιι8. ΟἸμΠΙΡι15 ΠΘΟΘββασίο 58}- 

ἰθοΐαμη 4 ἀρίδιη 6556, πο τηδηθδί ἴῃ τηϊίδίομθ, ἀθιη0ῃ- 

βίγαία “ 2. 1069) 7. Ῥῆγβ. 1 7. ἀθ σϑη. εἱ οουν. 1.1. Εἰ 
ἀαποηίδιη. πηδίουία Ὠ181] οϑύ αἰτἀ, ΠΪδ1 ἰοσπᾶθ ἃ]! 5. να] 

τη δε! οἷ ΓΘοΙρίθμἄδα ἔδου!έαβ, αὰδθ βιιπΐ πηαξαί! οι Θ6- 

ΘΓ, Θδάθη αἰβεϊ ποτα. ΘΘΠΘΓα ᾿ηδέουϊαθ, αὖ 8]1ὰ 510 ὕλη 
γεννητὴ χαὶ φϑαρτή ὑῦ, 1. 6. δύναμις τοῦ γίγνεσθαι καὶ 
φϑείρεσθϑαι, αἰϊαὰ ὕλη τοπιχή ὑῦ (βῖνα ὕλη χατὰ τόπον κι- 
γνητή, ὕλη τοῦ πόϑεν ποῖ, ν. 1]. 11.} 1. 6. δύναμις τῆς χατὰ 
τύπον κινήσεως, οἵ 51 1}ΠΠ {6 τ ]ίᾳαδα, οἵ, 4. 1044 7. Θ 8. 

1050) 22, 4 2. 1069) 26. 46 σοῃ. οἱ οοιγ. 1 4. 820α 2: ἔστι 

δὲ ὕλη μάλιστα μὲν χαὶ χυρίως τὸ ὑποχείμενον γενέσεως 
χαὶ φϑορᾶς δεχτιχόν, τρόπον δέ τινὰ χαὶ τὸ ταῖς ἄλλαις 

μεταβολαῖς, ὅτι πάντα δεχτικὰ τὰ ὑποχείμενα ἐναντιώσεών 
τίνων. Νὴ. ΠΟ δᾶ δϑῦ πηι! πη ν᾽ οἰβδιία 9, πὸ 51] 

ααϊά παηΐϊπ5. οὐ] 5110 6 οχ τηπξδί! οἶδ ΘΟ ΠΟΙ 5 Πα] οὲ [ἀσα]έα- 
ἴθιη, [46 Π} ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΟ το] πδτιιη} τη δ Ὁ ἢ τππὶ ΡΟ θη δ: ἴῃ 

886 ΟοΟηϊηθδί, 564] σϑῃουδί! οἶδ φυ! ἄθιὴ οὐ ᾿πίθυ 8. τηδίθυ δ 6 
ΠΘΟΘΒΒΩΓΙΟ ἰημδογού (ἀχολουϑοῦσι ὑ3, εἴ. δὰ ΑἹ 1. 9814 27) 

ΤΟΙ ΔΓ απ τη ! ΟΠ ροίθηΐξία ; ̓ἰΟοιμ γΘΓῸ οὗ τηδρΉΪ π61- 
Π6μ οὐ ααδ!! αΐθι τηπ!8 Πα] μοέδβίαλθμι Βα Θτο φαϊἀρίδμ ρού- 
οϑύ, φαδιηαιι8 } Θ᾽ΘΠΘΥΔΙΙΟΙΪ οὐ ᾿η θυ ἔπ ΠΟ δϑί ΟὈηοχίμμπ ὖ 4, 

οἵ. 4. 1044) 6. Θ 8. 100 13 5ηᾳ. 4,.1. --- Τ)δηΐαιια. φαΐᾶ 
ΡΟΓ τηθίδί! ΟΠ θη (αδη] 166 δι ἃ «ἰδίθυϊουα βέδέι δά τη ]10- 
ΓΘ γδη βίαν, ψ αἱ] ΡῸῚ γένεσιν οἱ αὔξησιν, δαὐ ἃ τη ] 10 Γ6 

δα ἀοίονίογομι, ναὶ ρον φϑοράν οἱ φϑίσιν, νλαίονία τη 40 
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Βα] Θοίἃ δϑὲ πηπίδεοὴὶ χατὰ στέρησιν ὑ8, αὐ 4πδ6 ΠΟμμ 

[ΟΥ̓Δ ΠῚ 1 856 ΤΘΟΘροεΙ, τη040 χατ᾽ εἶδος. --- 1) 6. ἀἸΒΟΓΠΏΪΠ6 

τοῦ ἁπλῶς γίγνεσϑαι χαὶ μὴ ἁπλῶς δχροβίίαμη 6588. αἰ 
ἂν τοῖὸ ἐρυοσιχοῖο,", εἴ. ῬΈΕΙ. ΝΟ. “46δ' σδη.. δὲ ὍοΥ. 17: 

ΘΑ ΜΓ 

2) 126 ἥόονγηνα νοῆι δϑηϑὲὀι μη, ψαθ αοΐιι ἐξ βδιιδδίαη- 

ἔα. εαρ. 2. ὦ. 

4) ππιιπιολ αἴα ον πιαγιηι τανὶοίαίο οἱ αὐ διιπιηῆνα φιαο- 

«αὶ βϑηονα τϑἰαεία. ἐπ 2ονηια εονηὶ παΐμαην αὐ δεθδίαι- 

ἑΐαπι τὲ οἰἰιιοίϊδοί ἀοοοί, 1042) 9. -1043α 12. 

ΝΙδίθγια σουι ΒΘΏΒΙ ΗΠ], 4πᾶτη 6586 Βα 5 δηΐ απ οἵ ἐ6- 
τη ηϑίγαίππη δηΐθᾶ οϑὲ δὲ σοιπτηϊ ΘΟΠΒΘη81 ΘΟΙΠΡΓΟΒ Δί 

(ὁμολογεῖται ν9), θυ, Ῥᾶββίνδιη Βαοῖ ροίθπεδο πϑίπ- 

τπι (αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἡ δυνάμει "10, εἴ. 1. 1042α 27), ἴδπὶ 

ΦΌΔΟΥΘη πη δϑί, {80 510 ἡ ἐνέργεια, 4 τηδέουϊα ἀοΠηϊδίαΓ 
(τὴν ὡς ἐνέργειαν οὐδίαν 10, δ οὔτι ΑἸοχ. Ρ. 517,1 τὴν 

ὡς ἐνεργείᾳ οὐσίαν 5οΥἸ}} 6. 6. π18}15, ΠΟ τη πα] ἔπτη ἀΠ γέ, φαδιη- 

ἀπᾶη ἀαὔνιι5. ἀρίϊπ8 νι δέσν. ὀρροηὶ ἀδένο δυνάμει.) δμι 
ἐνέργειαν ΘΟΤΏΪ ἴῃ [ὈΓΠ]ὰἃ Τοὶ, αὖ ποίπμη) οϑὲ οχ ἀἰβραίαίοπο 

ΠΠΡῚ1 Ζ, ἰἰὰ δὲ ρσοχίμηϊβ νυ 15. βιθηΠΠσαίαν (“ημόχριτος --- 
τρεῖς διαφορὰς ἔοιχεν οἰομένῳ εἶναι) δὲ ππίνουβα Πᾶς δχ- 

ῬΟβιίοη6. σΟμργοΟαίασ. Αο βαβοθρὶς ἀα!6 μη ῥΥΙπη5. ])6ῖπο- 
ΟΥὰ5. [ΟΥ̓Δ ΠῚ] ΤΟΥ δά {γθ8. ΟἸΠΏΪΠΟ Τοίρυγο αἰ [6 ΠΕ188, 

11. 1, εἴ, δὰ .4' 4. 985) 13; 5οαὰ δρραγού (φαίνονται }15) 
ἴῃ 18. {15 ΠΟ ΡΌ586. δοφαϊθβοῖ, νυ ΠῚ τ} 0 6586. ΒΡ ΌΓ65 

ΑἸ ογομεα5. φαῖθι5. Τουατη ἰοτιπδθ σοηβί πδηίαν, σψϑὶ} σύν- 
ϑεσιν, μῖξιν, χρᾶσιν, ϑέσιν, χρόνον ἃ]. (016 συνϑέσει --- 

ὥσπερ ὅσα χράσει χτλ., νἱάἀδίαν ἢ. 1. δαάδθῃηι νἱ ὑβαγρᾶββα 

ν. σύνϑεσις εἰ χρᾶσις, 486 4|Π0Ὶ ἀἰδογία ἀἰβιηρε, οἵ. 46 

σ8η. δὲ οοῦγ. 1 10. 8328. 8. --- 29 τὰ μὲν μειῖχϑαι, τὰ δὲ 
κεχρᾶσϑαι. Τιαίι8. ραίθιιθ ΠΟΙ ΗΙ5 μὔξις νὰ πᾶ ν. χρᾶ- 

σις, 5 σπϊΠοαῦ ααϊάθη Ατ. 0] ἜΧΘΙΙΡΙΙ Ιοθο Βὰβ. ποίϊομοβ δά- 
ρει Τορ. ΓΝ 2. 122) 80: οὔτε γὰρ ἡ μῖξις ἅπασα χρᾶσις, 

ἡ γὰρ τῶν ξηρῶν μῖξις οὐκ ἔστι χρᾶσις: 564. τ] ᾿ρ585 Βἃδ 

ΠΟύΙΟ 65. ἍΠΠἸο᾽ οηξ 5 ᾿ην οι σαί, μἴξις οὐ χρᾶσις 5ῖπ6 ἈΠῸ ἀ18- 

ΟΥΓΠΏΪΗΘ. τιβαρραί δά 5 ΠἸοδη δι ΟΠ ΘΙ οᾶμ ΘΟὨΪ ΠΟΙ ΟΠΟΙΠ, 

ααδο ἀἸβηοιθπμἀδ οδί ἃ Ἰηογὰ ΟΟΙΠροβιίίοηο, συνϑέσει οἷ. ἀ6 
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Θ6η. οὲ δοῦν 1 10 εὐ δὰ Δ ὅ. 1092α 24.) Εἰαβιποάιϊ ἀἰ[[6- 

Γϑηίίαθ ποῦ βυηΐ, οί ἀθηη αἰ νου 818. ἱπίου 86. βἰϑἸ Π οδί! οηΪ- 

θιι5 ἰρβίαμμ 6856 πβαγραίαν, τὸ ἔστι τοσαυταχῶς λέγεται ὑ 2, 

αιοπίδιη 4α1 4 51} ἔ βπρῚ86 Τ65 ΡΥ ᾿ὰ5 αΠ ογθη 5. οἰ ποἰξαν. 
Ηδο ἰοίέαν αἰ ον θηέϊαο δά βιαμημηὰ πὰ ΘΠ ΘΘΠΘΓὰ γί μἤδ8 
βαμῃί, σθαι! δά ὑπεροχην οὐ ἔλλειψιν, ἴῃ Π18. θη 115 οαιβ8 6 
εἵ ρυϊμεϊρία φαδογοηήα βυηΐ, σαν αϊάφψαο 1ᾳ 516 ᾳιοά οβί, αὖὗ- 
ται ἀρχαὶ ἔσονται τοῦ εἶναι "32, ἐν τούτοις ζητητέον τί τὸ 

αἴτιον τοῦ εἶναι τούτων ἕχαστον αϑ, ος δϑὲ δυΐθηι: ἴῃ ἢΐ5 

ἀαδοροηα δβύ βαθβίδηξία «2. Ιλ Θὰ8 συϊάθηη [Ογμη88, 486 
ΒΌΡΙΓΑ ΡΓῸ ΘΧΘΡ 15. Δ ]έα6 βιηΐ, σθαι! ἕξις ϑέσις χρό- 
γος, αἱροίθ. Ομη68 τηδηϊοβδίο δαὶ τοί ν αμι ΘΘητ5. ΡΠ Π6η- 
(658, ΠΟῚ ΡΟ586 δρρᾶγοί βιιβίδηξιδθ 5101 υἱπάϊοαγα εἰσ ηϊία- 

ἔθ, π6 ἔπ «αἰ θη 51 σα 5105 ΓΔ 15. 5118. σοηϊποΐδθ 5] ηΐ, 

οὐσία μὲν οὖν οὐϑὲν τούτων οὐδὲ συνδυαζόμενον α4., 564 
5} πα! ηθὴὴ ἰδηῖθὴ τοίογηΐ βαθδίδηξᾳαδο; δίσιθ ἤδη ἴοτ- 

μ]8Π|, Ρτδραϊοδίδηι 46. πηδίοιϊα (τὸ τῆς ὕλης κατηγορούμε- 

γον 40) ἀδβουθίπηιβ, 4αστη βαβοὶρίπη5. ἀθἤηϊγα. αἰιὰθ 5810 σοὶ 
ῃδίιτα ἃς βιθδίδηῃξια, αὉ --- 12, 

217 τὸ χρυστάλλῳ εἶναι. Τ)αίίνιαι χρυστάλλῳ, ἡπδπι 
ΡΙδοίθγ μη 6556 ᾿ρ8ἃ βϑηξθηξἃ σοΟΙμρτοθαΐ --- ἀ6βου αν 

Θμΐπ ἰρβὰ [ΟΥ̓ ΠῚ ἃ ΤΟΙ --α ΠΟῺ ἀπθ]έανὶ 6 σοιπιπθηίαυιο Αἰ6- 

ΧΆΠΑΙῚ Ρ. 18, 5. τδοίρεγθ ρτῸ νυϊραίο δοοιβαίϊνο ΘΠ] }61η 
ἴῃ πποάπη οχ οἰπβάθιῃ ΑἸοχ. δαοίουναίς (ρ. ὅ18, 2: εἶδος 

γὰρ οὐδοῦ καὶ τὸ εἶναι οὐδῷ τὸ οὕτως αὐτὸν χεῖσϑαί ἐστι) 
οτίαββθ δὔϊδηι Ῥγοχίηθ δηξθοράθηξζια σοῦθὰ τηπίδηάἀα βαηΐ, τοῦ 
βουιθαίαγ: χαὶ τὸ εἶναι αὐτῷ τὸ οὕτως χεῖσϑαι, φαδιηαιιδιη 
ΘΘΠα5. αυϊάθμ ποαίγιαπι αὐτό, ασαοά ἴῃ σναϊσαία ἰθοίϊοηθ δὰ 
οὐδός το[εγθηάιιπι δϑί, ΠΟ ἀ6])γ6ῦ ΠῸΒ5 ΠΡ ΏΟΡΘΙΘ Οἰΐθηάογο, 

εἴ. δα Ζ 10. 1035) 15. -- 33 οἷον τὰ τῷ μᾶλλον χτλ. Ν᾿ οὐ)θὰ 
ΡΓΟρΡίου. Ὀγανιίαΐθιη ἀϊοθπάϊ οὔβοσντα πὰποὸ ν᾽ ἀθηΐαγ ἴῃ π|0- 
ἄτη βυρρ]θ μα 6886: οἷον τὰ γένη τὰ ὄντα αἴτια καὶ ἀρ- 
χαὶ τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον χτλ. πάντα γὰρ ταῦτα ὑπεροχὴ 
χαὶ ἔλλειινίς ἔστιν, ᾿ι. 6. πᾶδο ομμηΐα ὑπεροχῇ οἱ ἐλλξεέιμει 

τξ ΒΕΠΙΙηΪ8. Θ᾽ΘΠΘΡΙθ115 ΒῸ οἰ πηίαγ, εἰ δέ τι σχήματι ἢ λειό- 

τητι ἢ τραχύτητι (ἰηΐ. διαφέρει, 404 6χ ΞρΘΓΟΓΘ. ΠΟΙΗΪΠ6 
διαφορά τοροίϊ ροίοβί, ν6] απο δάαϊ ΑἸοχ. ρ. ὅ18, 10: εἰς 
δοποιούμενόν ἐστι), πάντα εὐϑεῖ χαὶ χαμπύλῳ, τιῖ. διαφέρει 
γ6] εἰδοποιεῖται. ---- α2 ἡ οὐσία αἰτία τοῦ εἶναι, οἴ. Ζ 17. -- 
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«9, 10 χρύσταλλος, συμφωνία. Ἐδαδάθιι ἀΘΠΠΙΠΟΠ 65. [Θρ Πλι8 

Θ΄δοῖοι Αη. ροϑί. ΠΗ 12. 9ῦα 16. 46 σ6η. εὖ οοτν. ἢ 8, 890 28, 
οΟποθηΐαβ. Αἢ. μοβί. ΠῚ 2, 90α 19, 1) ΟΠ] ΟΠθμ δαΐομι 40- 
115 ῬΔΌΠ]Ὸ βιιρτὰ βρη Ποαίδιη. οουοῖ. δά ἀ1{|5 νου δ: 7) ἔτι 
καὶ --- ἐστίν (ρᾶτ. 7 σοΥτθ η 5. οβῦ, εἴ. Τορ. ΠῚ 8. 1ὅ9α 

11}, φαϊα απ! 510 ἀοηιιβ τοί Π5. ΘΟ ΠΟβοίμη5, {απ ΟΡ ηΟ- 

ψΘΓΏ5. 410 ΘΟΉ51Π10 ἴδοία εἰέ, εἴ. 1048. 10, 32. 

"}) {πὶ ἀογιηϊὶονεδιι5 ἀἰοδονὶδεξιν" απ ἤογηνα τὲ αὐΐ πια- 
ἰορῖα απ 7865 6 ζογηϊα οἵ πιαΐογῖα εοπονοία, 10483α 12- 28, 

ἔλθοι ῃδίαγαμ 80 βαρ δίδηςδιη ἀ θη βίγαίαμη δῦ. ΠΌΤ ἴἢ 

οἰ5. [οττη, 42 -- 4; 564 απΐὰ [ΟΥμμἃ Δ ΡΥ τηδίθυα 8. Θδιη- 

46 ἀφο, ργορίογθα αἰγαιηααο οὐ [Ουηδη) οὗ τηδίθυ 81, 5106 
πηδέουϊαθ ΡΘΙ [ογμηδηι ἀο ἢ] ΟΠθιη, ν οἰ ὕδωρ πεπηγός «10, 

ἴῃ ΘΧΘΙΉΡ 5. 18 {15 δα ἀ6βου θη α8. γὸ5. Δ] 185. νἹ ἀΘη]118. 

Ἐχ ἰρβὶβ. [ἷ8 Θχθιηρ}β ἃρραγοῖ, ὅτι ἡ ἐνέργεια ἄλλη ἄλλης 

ὕλης χαὶ ὁ λόγος «12, οἵ. Ῥῆγ5. ΠΠ 2. 194) 9: ἄλλῳ γὰρ εἴ- 
δὲι ἄλλη ὕλη. Ιη46 ἀϊνογβιίαβ φιδθάδιῃ ἴῃ ἀοΠ ΠΟ Ὠ θιι5 

Ομ ϑρίοθα Ὄχρ]!οαίαν, 486 ΘΟΙΠΡΆΓΑΡΙ ρΡοίθϑε. θη ΕἸ ΟΥ515 

τῆς οὐσίας 5᾽ σαἸΠοδΙΟὨἾ 15 (οἴ, Ζ 10. 1θ8ῦα 2: οὐσία ἥ τὲ 

ὕλη χαὶ τὸ εἶδος χαὶ τὸ ἐχ τούτων), 4111 δῃΐμ πιμΐοο τπδΐο- 

ΤΙ ΤΟΙ ἀΘβου θη 5ῖν 6 ΤΟ 408 }18 510 ροίθηξία, Δ} ἀοίοι- 
τη δ. 5: ΠΠΠ10 ΘΘΠΘΙΟ ΘΙ 51Π9 185 οἰ ποθ 085 αἰ ουομεϊα5. ἴου- 

Π181) δ δοίτπιηι «6 πἰαΐ, 4} ἀδπίααθ πἰγαμηαθ. οΟηἰ Πρ αηΐ, 

Δ τοη] οΟΠοΙ δία. ρΙθημθ “Θβου θη. Αα αἰξηπιαι ΠΟ 

ἀοΠΠΙΟμμ] ΘΘηϊ5 686 βπηΐ τοίη ἄδθ, αιὰ5 Ασομ γέαβ σοιη- 

ΡΓΟΡαραύ (ἀπεδέχετο, εἴ. δά .4' 6. 987) 4). --- «18 τὴν ἐνέρ- 
γϑβιαν, 044. εὐ ΑἸθχδηάνι ᾿θοίοποιη τοίη, βργοία Βοκ- 

ΚΟΡΙ σοηϊδοίαγα τὴν ἐγνεργείῳ, αἴ φαλθ 66. πδοδββαυῖα ΠΘ΄Ὲ8 

ΟἸΠΪηΟ ἃρία 6586 νἱἀθαίύισ. Ετθηΐμ ἡ ἐνεργείᾳ οἰκία 65- 

βού ἀοιηῖιβ οοπογθίδ, δοίι δχϑίβέθηβ; δ ἡ ἐγνέογεια 5 θη Π οδέ, 

1ᾳ ψποα μος ΙθοῸ 5]9᾽} ΠἸΟΔΥΪ ΠΘΟΘ556. δϑύ, [ουιηᾶπι, οἵ. 46, 20, 

28, 30, 53, 85, 61. Θ 8. 1050 2, «16. .2 ὅ. 1071α 8, --- )6 
ἀοΠμ Ομ 8 Ατομγίαο οἴ, Ζ6]1ον ῬΗ. ἃ. Οτ. 1. ». 275. --- Ἐδ- 

ἄδ᾽ὴ ὀχθιρία γαλήνης, νηνεμίας εἴ. Τορ. 1 17. 1084 11. 18. 
108 25. --- «28 μορφὴ καὶ ἐνέργεια, αποά 5ο.Π Θηάτπη 60 ῃ- 

ἴθοὶ ΟΡ8. ρ. 121 ριὸ ἰθοΐ. νι]ρ, μορφὴ ὅτι ἐνέργεια, ρμοϑέθᾶ 
ΟΠ Γδίπηι γἱ 4] ΑἸΘΧαηαὙἹ δαοίουγαίο Ρ. 520, 18. 
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ΠΕΡ 

9) Νοηεῖηο αἴΐψιιο τὐἴιην 1.08. δοηουθία αἰὰ ἦρθα Ρ61" 56 
γϑὲ ἥογηϊα δἱβηϊἝεοίμ" αὐ ἱπυοηϊοπάαηι τοὶ διε δίαηίζαηιν κἷ- 

μὲ αἰονί, 1043α 29 ---ὐ4. 

ΝΟ ηἃ ΓΘΥΠῚ ΟΠ 6 [Ογμἃ οὐ δοίιι ΓΟρ ὐιμΐιγ, ΠῸ ἢ 

6 πηδίογία οὐ ροίθηϊια (εἴ. Ζ 10. 1θ085α 7: λεχτέον γὰρ τὸ εἶἷ- 
δὸς καὶ ἧ εἶδος ἔχει ἕκαστον, τὸ δ᾽ ὑλικὸν οὐδέποτε χαϑ' 

αὑτὸ λεχτέον.), βᾷθρα ἀπθίπιη 6588. ροίοβί, αὐγίπη ΔΙΊ] 0 πὸ- 
1ηΪΠ6 ΤῸ5 σΟΠοΓοίἃ 8) 'ρβἃ ΡῈ. 86 ἰὈγηιᾶ 5 θ ἸΠοούαν;, ν᾽ τ 
ΒΟΙΉΙ 8. ΠΟΙΪΠ6. αὐ] ἤΟΏ]Ὸ 56η51}}}}18, ἃ ΔΗΪΠηἃ, 4188 6118 
αϑύ ἴοτνιηα, ἀοποίοίαν; απδ6 α!ἀθη δοάθμη πππουρδηίι νο- 

οαθα]ο, πο αποα ἰρβἃ 8ἰηΐ ἴἿἄθμι, 564 φιοά δά ᾿άθηι, πἰμη)]- 

τ 86 [ΟΥ̓ Ππ|, ΓΘ θυ, ἀλλ᾽ ὡς πρὸς ἕν α87. Ἠδοςο 

ΔΙ] οὐ 5. «απ 4118. 1Π ΠΕΔΟΒΕ ΟΠ 118. ΡΓΟΡ 6. 51} δηϊπηδ- 
νοιίοηάα, δὰ ἀπδογ θη 8Π}] [δη 6 ΓΟὶ 510 508 {18 Π| ΡΙΟΡίογθα 

ΗΪ}}} νά]οΐ, αα]ὰ, βῖν 8 οΟηοΓοίδο Τοὶ 5ῖγ 6 ̓ρϑίιι8 [Ὁ Γπιδ 8. 51}- 

βίῃ τη ΠΔΟΒΙ  ΟΥ5, ΠΟΙΟ σογίθ βιι )βίδη! 15. 1 ἰοληῖὰ οἱ 
δοία τοὶ σογηϊίαν, --τ 431 τοῦ χοινοῦ. δοα. χοινόν ἢ. 1. [46 ηὶ 

ΒΙϑὩΠ Ποαΐ δ σύνϑετον νο] σύγολον. --- «38 γραμμή --- ὅτι 
δυάς, οἴ. Ζ 11. 1036. 14. --- αϑῦ ψυχή --- οὐσία σώματος, 

οἵ. 84 Ζ 10. 1035 15. --- 82 ψυχὴ μὲν γὰρ καὶ ψυχῇ εἶναι 
ταὐτόν, οἴ. Ζ 6. --- δά οὕτω δὲ τινὲ μέν, ἢ. 6. 51 45. Βο- 

μηΪηἶβ ΠΟΙΪΠ6. ΔΗΪΠΠΔ ΠῚ ἸΠ060 5ἰοη Ποῦ, τινὶ δ᾽ οὔ, ἢ. 6. 58] 

418. ΠΟΙ Ϊβ ΠΟΙΙΪΠ6. 56}51:}}}} 6 πὶ οἱ οοπογθίπηι ΠΟιηΪ 6 μὴ 1Π- 

16}ΠΠ01 ν 6]10. 

4) Ζογηνα, χα ηιιϊϊα οἷ αἴΐφιια γ65 δοηϑίξίεδέι", αἴυσονδα 

68, οἱ εἰδίϊησιιοπία αὖ οἰδηιοηίδ, δὰ φιΐθιι5 68ὲ δοηιροσίία, 
1043) 4 --- 235. Δηοιποιὲδ 66 ἀογίηϊοναα του παίει" α 56Ή- 

ἰοπίϊα --- 32. 

1043) 4 οὐ φαίνεται χτλ. Νοη σοηίπηρ οη48 Πᾶ6ο 5αηΐ 

οαπὶ αἰδβραίαίίοηθ ργοχίμηθ δηίθοοαρηίο, 1048α 29 -- 4, «πᾶ 
ΔῊ] οα ύθιη. ΠΟΙ ΠΠΠῚ ΡΙ1ΟἾ8 ΕΟ, 5664 τοίου θη ἃ ΡΟ 5 
86] Βαρ υ!ογοη αἰβραξδι! 15. ρᾶτίοθιῃ, 10483α 12 --- 28, αἀτπιπη 

ααϊάριῃ δή ἀοἤΠηϊθηαβ γ65 οὐ πηδίουίαπι οὐ [οσιηαη Δα ΒΟ ΥῚ 

ἀοουϊέ. ἴδ άπ πἰγᾶααο Δα δαίαν, ἴδπὶ πποποί ΓΟ πη δ μι 
ΠΟΙ Θοάδιῃ 6886 ἰἴοθὸ μαθθηάδιη δίαιιθ δ] οπιθηία, 564 6886 

Δ] ]ΙααἹὰ ἀἰδεϊηούιη. ἃ0 οἰ θιμοηΐ8. ΟΡ βοισίαβ Ποο βρη Πού 
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απ ἀἄϊοῖ: οὐ φαίνεται -- ἡ συλλαβὴ ἐκ τῶν στοιχείων 
οὖσα χαὶ συνϑέσεως 4, ἢ. 6. 5.11) ἐχ οἰ θη {15. οἵ Θοπι- 

ῬΟΒίΠΟηο ΘΟγμὴ ΠΟῚ ἰΐὰ οοηϑίαϊ, αὖ ᾿ᾶθο δοάρθιῃ ἰοςο οἵ 

ΟΥΪη6. Βα λοδηΐι, ν6 1] ἀπ ἀοίη 6 βου "9: οὐχ ἐκ τοῦ 
οὐδοῦ ἡ ϑέσις, ἴν. 6. μοδβί(1ο, Ρ61 ἀπδιη [πη ἰὰ ἴρϑιμ Β8- 
θοῦ υὖ 510 ᾿πηθη, ΠΟ οϑί ρᾶγ8 οἵ δ]θιποηύιμ [πη] η185; ἃρθγ- 
{5 δα ηἄθηι βοηΐθηΐαμη ροϑβίθα δχρ!οδί 11, ἀθ 6 γα [ΟΥ̓ δ τη 
8] 6556 πο] ργδϑίοι δἰθιηθηΐα 8|{, οὔτε στοιχεῖον οὔτε 
ἐκ στοιχείων, 4118. ὁχ ψ 015. τηδηϊοϑίο ἃρρᾶγοί ἰάθη ἢ0ο 

Ιοοο βρη Πα 11, φαρα ἀρ γι5. οχροβιίπθμι οϑί Ζ 17. --- Ηδηο 
αἸν ουβᾶμι. ἃ} 6] ΘΙ ΘΠ 15. [ΟΥΠἃΠι 81 ἀθιηρβου πηΠ5. οὐ ἀρβίγαχο- 

αἴπηιι8, ἰρ88 ᾿πδίθιϊα Γοὶ γο!ηαϊαν, ὃ (ἰπί. τὸ παρὰ τὰ στοι- 
χεῖα ὄν) ἐξαιροῦντες τὴν ὕλην λέγουσιν, 12. Αἴᾳφαρ δ 
ἴοσιπᾶ ααοῃίαμη οἰϊοϊίι", τὖ΄ τ65. ἀπδ 606 1 510 ααοα οϑύ, 
ἴᾳγ6. Θ8 1} 500 5{Δ 0181} ΓῸῚ ἰχονῖβ, 013, 14. (Εχ πᾶς οχρ!!οὰ- 

[006 ΔρΡᾶΓΘΙ, οἷα ὁ 18. οὐσίας 501] ρ56υ ΡγῸ να]ο.. οὐσία, 
οὐ οομηιηδίθ δηΐθ νος. τοῦτο αἰβίϊηχθυ.) Εἰδι ἰοτηδ) ΠῚ 

ΘΘΠΘΓΔΙ, 566 ΠΠΙΠΠΠ ΘΙ 6586 ἃ ΘΘΠΘΙΔΙΟΠ6 οὕ Ἰηογία, 46- 

πιοηβίγαίιμη δϑὲ ΔΠ01 (ἐν ἄλλοις 10, εἴ, Ζ 8), ὅτι τὸ εἶδος 

οὐϑεὶς ποιεῖ οὐδὲ γεννᾷ, ἀλλὰ ποιεῖται τόδε, γίγνετα ιδὲ τὸ 
ἐκ τούτων, 17. (χίγοιηα δμπαῃοίαί! σου} πὴ ἀπο «αΐῃ 
ἀδρταναΐα ιηΐ; δίθηϊ δ΄ ράχη ἃρία ν6] οχ Ατιβίοί!!β ἐθῃ- 
βαθέα η6. 18. Ἰ46πὶ ἀϊοἰαν, οὐ ῥ᾽ αν} 15. τούτων πο μα οὲ 
0 τοίογδίαν, 4αϊὰ δηΐθα [Οτηὰ 0600 ΠΘΩᾺ6. νΘΙῸ μηδίθυϊᾶ 
ΘΟΠ ΘΠ ΟΤΐα οϑί. 8Ὶ ΘΟΙΠΡΔΓΆΨ ΘΒ. δαπὶ ἰοοιμῃ 01 Ζ, δά 

ααθιη ἰρ886 Ατσ. Ἰθοίογοβ. γϑρίοουο ἱπθΐ, 8. 1098) 9: ποιξῖ 

γὰρ ἐκ χαλχοῦ χαὶ σφαίρας" εἰς τοδὶ γὰρ τὸ εἶδος ποιεῖ, 
χαὶ ἔστι τοῦτο σφαῖρα γχαλχῆ, ΠῸΠ ππργοθὈ}} 6 ν᾽ ἀθ 1 Γ, 

ἢ). 1. βου!ρίθιῃ [ὑ|888: ἀλλὰ ποιεῖ εἰς τόδε --- ἰῃΐ. εἰς τὴν 

ὕλην ---, γίγνεται δὲ τὸ ἐχ τούτων, ἰ. 6. ἐκ τοῦ εἴδους χαὶ 

τῆς ὕλης.) Τ)ιδιϊηοΐλα, νΟΓῸ ἃ ΓΟι5. σΟΠΟΡΟΙΙ5. πἰγπι Πδ6 

Ιου 8. ΡῈ 8568. οἵ δρβοϊαίε βἰηΐ, ἀαθ 71 ρούοβι, οὐ 1 118 

ααϊ θη τορθι8, 486. Ρ6Γ ἃγίθιη οοηΠοϊπηΐαν, γυϑ]αί οἰχία 

σχεῦος 20, δ8. ὩΟῚ Ρ61 856 860 5811) δχϑιβίοι 6 ἃρραγρί, οἴ. 

Ζ 585. 1033) 19 5Ξ44.; αὐἱᾷ ᾳποὰ Ομηΐπμο 8. τ θιι85. νἱχ 58}- 
βίῃ! 6. αἸρηΪ ἃ5. ἐγ θη 4ἃ οβί, 564 δὰ σοί Γθβί τ Πρ ηἃ 

οϑέ δά 580188 1685 παίαγαϊθβ, εἴ. 2. 1043. 4, 

ν28-- -32, ΗΙἰ5 δαϊπηρὶ βθηίθηξίδμι ἃ})0 ΑΠ βίη οἰ πβαα6 

8556 6115 Ρ᾽Ὸροβίίδμι: ὅτε οὐχ ἔστι τὸ τί ἐστιν ὁρίσασϑαι, 46- 
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ΗΠ ΟΠ Θμ Θηΐπ Πουὶ ΡῸΡ ἸΟΠΘΊΟΓΘΙ σου οι τη. Δι] (ππ (λό- 
γον εἶναι μαχρόν, οἵ. Ν᾿ 8. 1091α 7), αὖ τοὶ παίαγαμι 51 Π}0]}]- 
66. ΠΪΠΪ ΤΠ 6586 οὗ πηδηη. (ἸΟὨΪΓΘΥΤῚ ἰᾳγαί απὸ 46 δοάδιη 
Απεϊβέμοηα ἀν. τοίορε 4 29. 1024 32: μηϑὲν ἀξιῶν λέγεσθαι 
πλὴν τῷ οἰχείῳ λόγῳ ἕν ἐφ ἑνός: οἰδηΐμ 5ἱ ἤθη ᾿ἰοϑέ φαϊά- 
4πᾶπ| 5᾽ ΘΠ ΟαΓ 6. Ὠἶδὶ βἃ ἰρϑίτβ ΠΟΙΟΠηΠ6. Θαῆπ8 ἀηὰ οὗ ᾿ηα]- 
νἰάπα, ἀθἤηϊο ρμἷμγοβ ἰῃ 886. οομρίοχα ποίδβ δάμη {1 ΠΟῊ 
Ροΐοβέ, --- Οσδε ἀοίηἊα εχ οο ρμίδοϊίο οο θὲς Αὐὶϑέ, Ὁ28: 

ὥστ᾽ οὐσίας χτλ., ροβϑαηΐ 1Π|ὰ αα!άθμηι ν᾽ 46γὶ ἰρβῖαβ Αὐβίοίο- 
115. σοΟμ ΕΠ ΠΟΓ6 ΓΔΕ ΟΠ 6 86 βϑῃἐθηξίδμ), σοηΐογοηί Ζ 13. 1θ39α 

14 5644ᾳ., 564 51 τϑρείαν θυ μτ5. ρα Ρ]αίομοαι ΤΠδδοί. 20] 6 
Θδηἄθμ ΟΡ᾿ ΠΟ ΠΟ ΘΟΠΪΠΠΘῚ ΔΡΟΓ 556. οη μδοῖ(5. Αἢ- 

Εἰ 8, ππΐπ5. ΡΟίϊ5. ἈΠ ΟΒΟΡ ΩΣ δι 58 πὶ ̓ ρΡ515. ΘΟ ΠΟΙ α- 
β'οπθῃ Ασϊβίοίθί θη ῬΓΟΡΟΠΟΓῈ ἱπαά!οαθπη5. (ΟἿ, Ζο ον. ΡῈ, 
ἀ. τ. 11. Ρ.ὄ 11ὅ 54. (029 οἷον, εἴ. δά 4΄ 4. 985 6. --- )6 
οὐσίᾳ συνϑέτῳ νοητῇ ν. Ζ 11. 1086) 355.) -- Οαοά δαΐοιη 
40 Ἰηϊε0 Βαΐα5. αἰβριιδί οι ἶβ ἰθρηαβ 23: ὥστε ἡ ἀπορία --- 
ἔχει τινὰ καιρόν, ΑἸοχδη 6. ηαΐάδιη ἰηϊογργθίδίαν Ρ. 523, 
10: δεῖ προσυπακούειν ἐξ ὧν εἴπομεν λυϑῆναι (ηποά τηΐοτ- 

ΡΓΘ δι ηΐαπ ἰγγορβίββο νἱ ἀθέαν ἴῃ 644. ΑἸά. 5.01}. οἱ Β688.), 
564. οἰ βιηο 1 δα ιξαπιθηΐη ὨΘαᾺΘ Οχ ᾿ρ515. υϑυθὶβ νυ ἀθίαν 
ΤΟΡΟΙΪ ροββῈ πθῆμθ δ4 ΓῸΠῚ 58 {15 δρίιμη 6886. Νιπηγη (6- 

πη βίγαίιμη οϑί δηΐθα, [σοῦ οἰ οπιθηΐα τοὶ δά δἂμὶ ἀθἢπίθη- 

ἄἀδπὶ Δ ἢ] δ ῃΐ1, ἰδ] 6 ΟἰΠ15 ΠΌΤ ΠΟῸῚ ΘΟΠΕΪΠΘΙΙ ἴῃ ΠΙ5 

οἰθιηθηΐ 8, βοα 6856. δ αυϊά ἃ}0 [15 ἀϊνούβαιη. Ηος τοραίδῃ- 
ἐἰθα5, νἱἀθέαν ἄΐεογα Αὐὶβέοίθ οβ, ΑΠΕἸβίΠ 6 15. ρδοϊέσ τη ΠΟῺ 
ΡῬΓΟΓΒ5 ἱπδρέϊη 6556 564] νυ] ἀθγὶ γέ η θη. “πΔ Πἀ8η1 οἵ οδι- 
βᾶτη ΠΆΡΘγο. δρᾶ ἔχει τινὰ χαιρόν ἰάδιη ἴθγθ δ ΓΟ 581- 
ΘηΪΠοαΓα δίψα εὔλογόν τι ἔχει νοὶ λόγον τινὰ ἔχει. 

6) Δοιἑοηπίδιι5 χιιαθ ἑπίονσοαΐ εδἰηὶ τιιηιογ δ οἰηυὶίξιαο. 

1043 52 --- 1044« 14. 

ῬΙδέοηϊοὶ ααππὶ 14685, 1. 6. Πποίίο 65 β βϑέδη ται αἰ σῊϊ- 
ἰαΐθ ογπδίαβ, δά πιπηθγοβ τθάθοθυϊηΐ (οἷ, δα ΜΠ 6, 7), “Δτῖι- 

βίοίε! εβ βϑοιιέῃβ δα, πὲ ἄθ ἀθἤΠηϊοπίθιβ τη ἀο Θχροϑι, 

φαϊά νϑῦὶ ἰηβ6 ἴῃ ἢδο βϑηΐθηίία ααϊά [α]51 ἀϊ πάσα. ΝΙΙ- 

ΤΠ 5᾿ ΗΠ] 40 φαΐ θη) φααθάδιη ᾿πέθγοθάϊ ᾿ηΐον ἀΠ ΠΟ ἢ 68 

Οὐ ΠΌΠΊΘΙΟΒ, 864 πὸ δὰ 488 Ρ]δίομῃίοὶ 6556 νοϊπηξ, 60 

ΘΙ αβιη οἱ πὲ ργορίονθα δα πυμηθτοβ τα ἸθῚ πΟίΟΠ68. ρΟββιηΐ. 
ΔΑτϑιοῖ. τηϑίαρῃ. εἀ. Βοπῖε Υο]. ΤΙ. 24 
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ΕΘηΐμ αἱ] ΠΕΠΠΟΤι5. 6χ οογία πηϊξαίαπι Πα Ι νἀ πᾶν πὶ τη] {1- 
{π41π6, ἃ ἀοἤΠηΙ 10. ὁχ σου 8. 4] 5 648π| ΠΟὐ8, σπ86 ὉΠ 06 018 
αἰν!αϊ ποαπϑαηί, σοι ρ ΟΠ ἐαΓ ; π6Ὸ ΠΌΠΟΙ τ5. 60 ΘΠ ΠΙΠ 10 βιι8 πη 
βουνδί νἷμη ἃ0 Ὠδίμ8Π), 51] “πὰ γ 6] πηϊίᾶ8 νοὶ ποία δαάδίατγ 
δαί ἀδιηαίαν. ἘΠ πυιποιιβ οὐ ἀθἤη!ο, ἀασπη ὃχ Ρ] ΟΡ ι5 
ΡαγΡυι5. οοηδβέθε, ται! αυ!ἀρίαπη απὸ δά πηϊξαίεπι τα! σἃ- 
(π (χαὶ τὸν ἀριϑμὸν δεῖ εἶναί τι ᾧ εἷς «8, πε. νοθᾶ 
τδηϊοείο οοΥγιρία ἀαθῖζο, πὐὐγιιπη. ροβιίο ργὸ δοοιβαίίνο τὸν 
ἀριϑμόν ἀαίϊνο τῷ ἀριϑιμιῷ οιποπάδπαάα ραΐομι, οἴ. ΟΡ 5. Ρ. 100, 
8 ΡΟίΪα5 ροϑί τί Ὄχο ἀ1556. 1414 ογοάδιῃ, ναι ἑγοῦν χαί), 
χαρά αὖ ἴῃ αὐτο οἰιβάθιηη οϑὲ γα οηΐβ (τοῦ αὐτοῦ γὰρ λό- 
γου α7),,ὄ ἴζα ἴῃ πραΐγο Ῥ]ίοη]οἱ Θχρ!!οᾶγα να] θηΐ, οἵ, “01 10. 

1075) 84; πϑαῖιθ θη] Ρ᾽Ορίογοἃ ΠΌΠΟΙ 515 6 ΠΟΙΘΠ68, 4086 

αἰγααθ 46 πη 6586 Ῥ]ίοηϊοὶ ρυίαηξ, 5 Ρ]1665 διιηξ οἵ ΠΗ], 

αποα ππῃ]ΐα8. 11 ΡΓῸ ΡΥ ΠΟΙΡΙΟ ροϑίία δουπμι [ΟΥπδμπ σΟηΒίϊ- 

ἰπδί, 564 δ 5 ἀπ 6} 1060 τιηὰ δϑὲ ἰδ αδιη δοΐα8. δὲ ἢ8- 

[ὑγἃ Ρ6Ι 86 σΟηβίβίθηβ, ατὰἃ 46 τὸ αἰββογοίαν οὰρ. θ6. )δηϊαθ 
τοῦ μᾶλλον χαὶ ἧττον πθὸ ἀοῇηϊίιι5. ΔΙ 48 Ὠυππ Γι5. οδρᾶχ 

δϑί, ἢθο ἔου 8118 δα θϑίδηΐα, οἵ. (ὑαῦ. 6. θα 19 Ξαᾳ. ὅ. 3.) 38. 

ΟΑΡ. ΙΝ. 

35) 226 πιαΐορία, εαρ. 4. ὅ. 

Νοὴ πος δἃρὶύ Ατιβύοίο! οβ αὖ ᾿ρβᾶπη τπδίοιδθ ΠΟΙ ΟΠΘιη 
νᾶ ἃ0 Ταίθη6 δχροηδί, 564 ἀπο ηΪλΠ) ΠδίΠΓΔΠῚ 8ἃ0 5} 5[8}- 

τἰὰϊη ΟΕ 5106 γοὶ ἴῃ ἰΟγηᾶ οἷπβ οὐ δοίᾳ Θουπὶ δηΐθδ δϑβί 

ἀφιποηβίγαίαιη, ἤθὺ ἔδιηθη ΠὈΪ]π6 νοὶ] ροίοϑε νϑ] ἀοού 56- 
Οἷαά! τπδΐουϊα (οἵ. 1.1. 1025) 30), ἴᾶτὴ ᾳφαδοάδιη δάποίαί 46 

γ]Δύ ΓΙ] ΤΟΙ ΡΤΙΠΟΙΡΙΟ, 486 ΡΟ 6. ἔθημοσο 6085 ορουγίθδί, 
41 ΤΟΙ Οδιι588. πα ραγ 6. ΒΒ ρου. Αἴᾳαιθ 60 ααϊάθιῃ 

ΟΥη6. μος ἴδοϊξ, τῷ ρυϊπππ τηδέθιϊαθ νυ θίαίθαι δχρ!!οοί, 
1044. 1 --- 32, ἀοπηἀδ ἀἸδβουαΐ, ἈΌῚ 46 τηδίθγια ΟΠΊΏ]Π10 4886- 

γθηάπ 510 ἃ}1 ποη --- ὃ. 1044 29, ἀδηίϊααθ φαοιηοάο. τηᾶ- 

ἴθυϊα τοίθγδίαν. δὰ ΓΟυ μηδ) οἵ ρυϊνδίίμθηι, βῖνθ δὰ ΡΟ ΟΤ ΠῚ 
οὐ ἀοδίουϊοσθιῃ [ογηᾶπι, ἀδηηοηβίγοὶ --- 1045α 6. 

α) 1044« 15- 32. Ῥιυΐποθρβ πηδύθυϊα ΟΠ Ώ18. [Οσηδ 6. 6χ- 

ΡΘ15. απ} ΟἸἰ 115 510 ΓΘ θιι8. ΠΟΙ ΠΠ18, [διη 6 ΡΙΓΟΧΙΙΠἃ, ΘΧ 

48 οΟμέΐηι0 γ65. φϑηθ δίς", 518 ΟΠ 46 ΤΟΙ δύ δὲ ρϑου]α- 

τβ, οἵ. δδη θη ρυηδθ οὐ ρτοχίιηδθ τηδίθυϊαθ αἰ βε! πο ΘΠ Θ η 
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4 4. 101ὅ« 7. 24. 1028. 27. ΜΝ οἰαί! φλέγματός ἐστι πρώτη 
ὕλη τὰ γλυχέα ἢ λιπαρά χτλ. Θεία ΑἸΙοχδηάον ρ. δ2ῦ, 20 
νου. πρώτῃ οχρ]ϊοαύ δα αο: χαὶ προσεχής: ᾿η66}}ΠΠ}91 Θηΐη ρῥτο- 

ΧΙ Τί ΓΙ 8 ΟΧ 60 σορποϑβοιίαν, φαοά ἀεδίηάἊ6. ἀΐεις Πδης 
Ρἰταϊέαθ. οὐ αἰ νουβαμι ἃ δὰ [1115 τηδίθυ τη [Ογέα556. οχ {5661 
ῬΓΠΗΟΓΠ5. οὐ δἰ θη 5. γοροίθη 88. 6886 (ἴσως δὲ ταῦτα ἐκ 
τοῦ αὐτοῖ «19}, δια ΠΙμΪγαμ, ἔθινα τὸ]. ἘΠῚ ψαδιηαπδιη 

τ ΠἾπ]6 ΡΓΟ δ ηστη δϑί, φαοὰ δοάθηι νοοᾶθα! 9 πρῶτος πη 
{8118 δϑέ δὰ 5] 9} ΠΟ πάλη ΡΥΟΧ 8 ΠῚ τηδίοηίδιη (οἵ, 1044 
16,20: τὸ πρῶτον πάσχον), 40 ρϑι}0 δῃΐίθ, 416, ρυϊπηδιη 
οἵ ΤΠ] 5511 8} 516. ΠΠἸοᾶν 1 τη δέου ἃ: Θὰ ἰδ 6 δὲ νοῦ. πρῶ- 

τος 6ϑ διμθ]ρι 885 (οἵ. δὰ 4 6. 1016α 19) εὐ Ατὶβίοίο! 5. ἴῃ 

ΒΟΥ θ6η40. ὩΘΡΊ]  ΘΘηα, αὖ ΠΟ μεΐθμι, 486 δϑῇ ϑομυν ΘΟ] 61] 

βοηϊθηΐία, ργορίεγθα σα οοα. κῤ ον θη 6886 νυν. ἐστὶ 

πρώτη ὕλη. --- 864 οἰϊδηι ρδου]αγο5. πηδίθυϊδθ Ρ]αγ65. ρΡ08- 
βαηΐ ΘΒ 6η} τοὶ 6856, ψϑἰπ ρἱαϊίαθ. τηδίουϊα οὐ ρἰπϑτία 
6588 Ροβϑβιιηύ οὐ ἀπ οἶα, 51 δἰΐθσα ὃχ ἃ] 618. οὐ ηΐαγ, Ρ᾽η σα 
ἄἴοο 6χ ἀμ]οῖθαβΒ. ΑἸΪὰ δέϊδμη σϑίϊοημθ οχ ὈΠ|6 ἀεὶ ροίοβύ ρμ]- 
ταἰία Ποτὶ, τῷ ἀναλύεσϑαι εἰς τὴν πρώτην ὕλην τὴν χολήν 
«22, ἢ. 6. 18 αὐ ὈΠΠΘ πὶ ΡΤ ΠῚ ΓΘ ΒΟ] δι 6586 ΘΟΡ ΓΘ μη115 1Π 
Ρτΐμπια οἰθιηθηΐα, ὃχ ααΐθιι5. ἀοἰπθ ργορΊθΐ ροίεβθ ρα, 
οἵ. «24. Ἐϊοηϊπ οχ ἃἰΙΪᾳὰ 0 6556 ἰδΐίοσο ἀϊοϊ αν δι ἴα, 

4π8πὶ 4 πιδίθυϊαθ Βαϊγοῦ ποίϊο, οἷ. δὰ 4 24; ψατη Θηΐη 
ἀυρίοχ 516 ϑϑῃθγδηαὶ νἱὰ, αἰΐθσα γένεσις ἁπλῆ «ασπι ἃ μηᾶ- 

ογῖὰ νοὶ ἃ ἀδίθυίογα ἴοτιπα δὰ ἀδἤΠηϊαμη ΘΟΥΡαΒ ναὶ] δά ρο- 
ΤΟΥ ΘΙ ἴΟΥΠΙΔ ΠῚ ΡΓΟΟΘαΙατ, δἰέοσα απδ6 ἢ]ο δϑὲ ορροβίία γέ- 
γεσις χατὰ συμβεβηκός, αἰτᾶηαθ τδίοπα δἰ ύθσαπι αἰ οἰ, οχ 
Αἰέοτο Πουὶ, οἵ, Ῥῆγβ8. 1 ὅ. 188. 15: καὶ οὐχ ὁ αὐτὸς τρόπος, 
ὡς πλίνϑοι ἐξ οἰχίας χαὶ οἰχία ἐχ πλίνϑων, οὕτω δὲ χαὶ 

ὕδωρ χαὶ ἀὴρ ἐξ ἀλλήλων χαὶ εἰσὶ καὶ γίνονται. {Π|ὰ τὰ- 
[0Π6 αιπιπηὶ 46 σθῃ 0 η6 νογ6 ΡΓΟσγ αϊθηΐθ βῖνα 5 Πρ ]16 6 
ΔΡΊμη15 (ὅτι πρὸ ὁδοῦ ἔσται α 24, ᾿ι. 6. ὅτε ἔσται προερχομέ- 
γῆς τῆς γενέσεως), Ρ᾿Γαἰΐδηη ΠΟΙῚ αἰοίμηι8. 6χ ΡΙηρΊθιι8. οἵ 

ἀα]οἶθτι5. Θ᾽ απ θηε5; ΠΟ Ὸ 5θηδι αὖ 1 6] Πρ διηιιβ τὴν κατὰ συμ- 

βεβηκὸς γένεσιν, «ασιπὶ ααϊάθιη τ685 ἀθβηϊζα 1π ᾿ηδίθυ πὶ σα] 

Ἰηἴθυϊογθιη ἀἰρ ἰδία [ογπηδτη γθβο νειν (ὅτε ἀναλυϑέντος εἰς 

τὴν ἀρχήν «24) ρἰἐαϊέαμη οχ Ὀ1ΠῸ6 ἤοιὶ ἀϊοίμημα8. (ΟἿ, δὰ 1. 
1042) 7. -- Ἐχ δαάθιῃ τηδίθυϊα ροβϑαηῦ ᾿πέου ππὶ ΡῈῚ αἴνοτ- 

βιζαΐθιη σδιιβαθ Ἰηονοηΐβ, σοὶ! ἀγεϊβ, ἀΐνουβδθ τῸ8. ΠΟΙ, οἵ 

Ὁ)" 
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γ οἰββιη θα Θ θη Γ68 6χ ἃ[1ὰ τπϑίθυϊα ΡῸῚ ἰἀΘη αίθηι σϑιιβὰθ 

την η5; δη γ6Ὸ οἐϊδημ, 486, αὖ βιιΐ ᾿ρβὰἃ αἀἰνουβα, ᾿ξᾶ 

ἀἰνουβαμι οἰϊαηη ΤΟ]. αὐ τηδύθ Δ}. 

Ὁ) 1044«32- ὅ. 1044 29. 851 «ιι18. σαιαβδιη Δ Ἰοἶτ15. ΓΟΙ 

4αδοῦῖξ, φπομίδπι ααδίιου ϑιηΐ οδβα γα] θη θγὰ (οἵ. δα 4 8. 
953. 24), φπΔογ θη δῇ 86 510 618. τοὶ ὃχ 480} οὲ ρ6- 
ΠΘΙ6 οδιι58, τη δέου δ 115, ΠΟ 6 η5, [ΟΥη8115, ἢ Π}15;. οὐ [ουηηΔ 115 

αυϊάθιη. οὐ ΠΏ 8115. οαιιϑᾶ 888068, ρΓδθοῖραιθ α 1 ἀ6. παίμγα! 5 
ταΡθι5 δϑϊίαν, δα Ιάθ τοάθαηΐ, 1, οἵ. 46 ϑιϑη. δ οουγ. {Π 9. 

3300 ὅ: ὡς μὲν ὕλη τοῦτ᾽ ἐστὶν αἴτιον τοῖς γενητοῖς, ὡς δὲ 

τὸ οὗ ἕνεχεν ἡ μορφὴ χαὶ τὸ εἶδος" τοῦτο ὃ᾽ ἐστὶν ὁ λό- 

γος ὁ τῆς ἑκάστου οὐσίας. Ζ6116ν ΡΠ. ἃ. αν. Π. ρΡ. 410. Ετ 
ἀπδουθηάἄὰ 4611 51 9}}15 ἴῃ ΤΈΡτ5. ῬΥΟΧΙηἃ 6χ ἀπ} 06 [ 96- 
ὭΘΓΘ οϑῖι58, συ δαί! ΠΟΙ Ϊθ. οαια88 πηδύθυ 815. ΠΟη δϑύ ἀϊοθηάα 

ἰο γᾶ δ 1θη]8, 5646. 486 οἱ ργορυία δϑί δ δχ 41ἃ ΡΤΟΧΙΠΙ8 

Ρτορί σηἰίαν, τὸ καταμήνια α85, δ, (διεηβέγαδ. Ατιβίοίθ]ὶ νἱ- 

ἀ6γ1 6556 τηδύουϊαιη ΔΗ ΝΠ] ] 1, 566 διδῶ τηθνοϑηΐθηι οἵ. 

«106. 1071) 30. 46 σϑη. δῃ. 1 19. 727) 51. 20. 729α 28, εἱ 
εα 4 28. 1024« 34.) -- Ηδο «αδίιον. οαιβᾶ. ΟὨΠ65 ΓΘΡΘ- 

“ΤΙ Πα [ἢ ΒΕ 5 δ 0115. 56 51}}}ΠΠ|0τ|5. 118, 486. ΘΠ γϑ Οἱ ΟὔΠΟ- 

χίδθ βαηΐ; δϑίογῃ!βδ ἃπίθιῃ ἢ βία {118 5651} 1} 15, ἢ. 6. 1ἢ 

516 6υ 5. σΘΟΟΙΘϑίθθιι8, ΠΟ οδύ υδογοηάδ πηδύθυ ἃ (ον πᾶ 
δηἶα ἱπππηηἷὰ βηΐ τηδίεγίδο, οἷ, Θ 8. 1θ050) 8), νοὶ] ςογία 

ΠΟῺ φ᾽ΘηΘΓΑΙΟἢἶβ, 564 πιο  Ο η}8. 0640 τηδίοιϊα, ὕλη χατὰ τό- 
πον χινητή 8, οἷ. «(1 2. 1069ὺ 25 οὐ δα 1. 1θ42α« 5.4. [Τίύειη 

ΠΟΙ 6βύ φαδουθηάα πηδέθυϊδ, 51 4πἃ ΡῈ" πδίαγδιῃ ααϊθιη Ππηΐ, 

504 ΠΟ Ρ6Γ 86 86 δβιὐθπίδηξα, οὐσίῳ ὑ8, βαηΐ, ψϑῖμέ! ἀοἴο- 
οἴ ἰὰΠηδ6, ΒΟΠΊΠΙ5, 818. Θ᾽ 5106}; δ6] ᾶθο. δηΐη ΠΟῺ ΓΤ6- 

«αϊγιζαι πιδίουϊδ, αδ ἰοτιηδθ οἰ ηϊδηΐ, 564 βαθβίδηξια, οαϊ 

δοοϊάδηῦ οὐ ααδη οοτίο ἡποάδηη 040. αἰβοίαηί, τὸ πάσχον 
δὁ10. Ηἰ5. ᾿οἱίαν ἴῃ δοοι ἀθη 15 οὐ δἰ ο "ΟΠ 115. 4 ΘΓ ἀτΠῈ 
εβί, φυϊά 810 φορά ρῥγοχίμηθ αἰβοίδέιν, τέ τὸ πρῶτον πάσχον 
610, 19 (4τιἃ86 ᾳυΐϊάριη φαδοϑίίο ααδουθπμαδθ ἴῃ Βα βΒύδη 115 
τηδίουϊδθ ἰοσαμι ΟὈ 66), οὐ αϊά Ἰμόνϑῃβ, 11, 18, οὐ απδ8 

ἴουπηᾶ δίψις δὰ ααϊάθη ἴοτμα, 486. ὀδιιβᾶμι ἴῃ 56 σΟὨΓ ἢΘϑύ, 

12 ---1ῦ, οἵ. Αη. ροϑβί. {Π 10. 46 8η. 11 2. 4194 15. εὐ Ττοπά. 
δα ἢ. 1., οὐ φιῃαθ ἀδηΐψιθ οδιιβὰ ΠΏ 8115, 51] αιιὰ ΟἸΠΪΠΟ Θϑ8ξ. τς 
10 ἔκλειψις ἰγθαιθηβ ἴῃ ΠΟῸ απ οβί!ἶ8. Θ ΘΠ 6. ΘΧΘΙΙΡ πὶ 
δρυά Αὐ., οἵ. Απ. ροβί. ΠῚ 2. 90α 15. 8. 93κα 23. --- 16 τί τὸ 
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πρῶτον πάσχον, οἷ. ἀ6 οαάδιη «8 ΟΕ 0Π 6 Ῥγοχίπηι βιθ  Θοί 
Τορ. ΥἹ 6. 1454 28. 9. 147) 31. --- 1 ὕπνου δ᾽ ἄδηλον τί 
τὸ πρῶτον πάσχον. ἀλλ᾽ ὅτι τὸ ζῷον; ναί, ἀλλὰ χτλ. δος 
8ἱ τϑοίθ ὀχ θοηΐαν νόθα: ἀλλ᾽ ὅτι τὸ ζῷον; ἴία ἴοεγθ νἱάθῃ- 
ἴα Βα ρρ ὁπ α 6586: ἀλλ᾽ ἴσως ἄν εἴποι τις ὅτι τὸ ζῷόν ἐστι 
τὸ πρῶτον πάσχον. Αἀ «δ6 ἀοίηάα γεβροπάοίαγ: ναί, ἀλλὰ 
κτλ. 864 Βαια βοῖο ἂῃ ρτὸ ἀλλ᾽ ὅτι βου] θη ἃ 510 Του] ]ὰ 
114 τ΄ αἀϊα! ορβ ἃ Θδουρδη δ πη ΓΘΒΡΟΠΒΙ ΟΠ ΘΠ 86 Π]0 {πη ιι81- 
ἰδία: ἄλλο τι, νϑυπάρα!α πὐοῆέ ἀὐαῖ". ἀ6 πὰ οἴ. στ. δ 

γι. ρ. 790. 8141}}. δά Ῥίαῦ, Αροὶ. 244. 

ΘΑΡΎ: 

ἴῃ [5 ᾿ϑτίαν ἃ ΓΟ Π1]}11ι5. οὖ δοοϊοπέ 8, σοῦ ποὴ Βᾶ- 

θδδηΐ τηδέθυ 8} 5101 δα Θοΐδιη, δ θη Θ δέ] 0. ἐδ 6 ἢ ΘΟΡΠΪΓΕΙ 

οὐ 1ηὐδυι5, 811ἃ σοΓῸ δχϑβίδηθ, 488 8116 ΘΠ ΥΔΙΙΟΠη6 58ηΐ 

δὲ δἰπδ ᾿πέουϊία ἤθη βαηί. ἴᾷ ἴῃ [Οτηδ5 ΓΟΓΠῚ οδ6 6, 511:- 

ΡΓᾺ εβύ ἀδιποηῃβίγαίιπη Ζ 8: 115. Αγ, μος ἰσθοὺ δάαϊδ ραμῃοία 
τηδἰποιηδίϊοα (οἷ. Β ὅ. 1002α 82): οἷον αἱ στιγμαί, εἴπερ 
εἰσί, "22, ἢ. 6. βἰᾳιίάθηι 6556 τ ψϑγὰ ἱπηἸοδηΐαγ; 80 Πού 

ΠΟῚ 6Χχ 8.8 βοηζοηία ἤοο ἀἰοὶϊί, 564. 6χ βϑηΐθηξᾳα Ῥ]αίοηϊοο- 

ΤΌ, ΤΟΡτ5 τηδίποιηδί! οἰ δχϑιβίπεδπι ἐς! αη. ἘΌΓΙΏ86 

ἰϑΊασ απ ποο ἤδηΐ ἢ60 ἐγαπβοδηΐ ἰμνίσοπι Αἰογα 1ῃ δ{6- 

ΤΠ], Π6 πηδίρυϊαμ) απ] ἀθη 5101 βαθιθοίδιη ροϑϑαηῦ ΠΆΡΕΓΘ; 

πἸδέουία ΘΠ ἰδ] βασι Βαοῦ Ἰοοσμα, 01 ααϊα ἴῃ Ορροδὶία 
[ἃ τητ δία, αὐ (Θγεϊππη πα ἀρίδπι τοααϊ δίασ. ἀπο πϊδηθδί 

ἴῃ τππίαίοῆο, εἶ. 0275 1. 1069 9. 

6) 1044. 29-- 1045. 6, ίαξονϊδιη. απυτη. 115. ἴῃ ΤΟ 5 

ΘΘΟΓΏΪ τποηϊέιι 516, απᾶ6. τηπξαί! ΟΠ Θὴὴ ἴῃ σΟΠέΓΑΓ ἃ ΒΕ Θαηΐ, 

ἙΟΠΒΘη δ θιΠ δέ θη 486 71, “ποι 0640 δά ᾿θο σοηΐΓἃ- 
τα πιδίογϊα γοίθγαίαν, Αἴαιθ θδάθιη ἢϊο [ηβεϊ αν αἸβ{1η- 
εἴϊο, 4.ὰ γένεσις ἁπλῆ βοἰϊπηρίίαν ἃ γενέσεν χατὰ συμβεβη- 

χκός, οἵ, δα 1. 1042) 7. Μαίονία δηΐπι απαππι δά θπ οἱ ροίϊο- 
ΤἽΒ ΤΟΥΔ6 81 οὐ ἀθέθυιουβ, ρού!οσῖβ φα! θη [ΟΤμΙἃ 6. τηδίθυ ἃ 
οϑβί, φαδίθηιιβ δαὶ Βα απ οὐ Γουπηδμ (θη, ἀ οί γ ΟΥἽ8. νΘΓῸ, 

ααδίθηιβ. σοηΐγὰ Πδέμγαμη, ὨΪΠΉ Γι ΟΡ πη 4αδθαπ6 ἃρρθίθη- 

ἴθι, δ ρυἰνδί!οη θη οὐ Ἰηξουϊαπὶ νογρῚ. --- Οποα δαΐθμι ὃ χ 

γἱη0. δοθίμηι), οχ δοιμΐηθ νἰνο οαάδνοι Ποεὶ ἀἰοίτηιιβ, μος 68. 

δαΐθπη οχ ροίίονο ἴογπια ἀθίθιογθι οἵ ρυϊνδιοποπι, [ὦ «αι 
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Ιαὐπ8 ρδίθσθ νυ] θυ πηι8 [ΟΥμηΪδπ τοῦ ἔχ τινος 4811 μηδίο- 

τδ6 ποίϊομομι (οἷ. δά 4. 1044« 23), ΠΟ ᾿ίὰ 6ϑύ 1π|6]}Π16 6η- 
ἀπ. δἃ0 51 ψ]Π1 510 δοοί!, ν νι ΠΟΥ] πηδίθυϊα ἢ ΠΘΩῸΘ ΘΗΪΠ], 

4πᾶ6. δϑύ τηδίθυϊδθ ἃς ροίθῃξζαθ δ [Οσιηδη δοίμππησιια ΓΔίΙΟ, 

ΡοΡ οἰ αν ν 6] σοπβιπητηδίι νἱηι 60 4π0α ᾿η46 δοθίμι Πέ, 

ΠΟ΄6. ΠΟΙμῸ νίνιιβ 60 ατποα τηουϊέιισ. πη 0 ρΟίϊ5. τη ᾶύ6- 
γᾶ νἱνὶ Βοιηϊηΐβ, φαδίθπιιβ δὰ Ἰηξογίπιη νοοῖ, χατὰ φϑο- 

ράν αἹ, κατὰ συμβεβηκός "306, οἴ. 833, δάση οὐΐδιη. οδάα- 
ψουῖβ οϑί τηδίθυϊα, 60 ΨΘΙῸ ρ856 ᾿οιηῸ νἱνιβ; Π6Ο0 ΥὙἹΠΙΠ, 

5684 πηλίθυϊα ψἱη], 1. 6. δατια βίνα ἢδίαγα [4 αϊ8, τηδέογϊα οϑί 

δορί. ΕΠ’ οχ ροίϊογθ αυϊάθμ [οτιηὰ σοηίίπιιο, πθαπ6 ἰπέοι- 

σράδηΐο 110 φιοαθδμι, ἰγδηβιίαν δα ἀδίθυ!ογθπῚ, ἃ ἀθίθγιουο 
δαΐίοιη δα ΡΟΌΟΥΘΏ, σψϑὶας ἃ} δοθίο δά νἱημι, ἰΐὰ ἰδηΐαπ), 

αὖ δηΐθα τ68 14 ἴῃ δἰθιηθηΐα βιιὰἃ τοβοϊναίαν; 4πᾶ6 ααϊ 6. 
ΠΘΟρββασία γΘβο  αὐ]0 ἰδϑεμοηΐο μοΐθγαΐς 6556, ΠΟῚ ἰῃ 60ῃ- 

ογοΐία οὐ δἰΐογα πίγὰ [οτηα τηδίοιϊα β5ἰβίθη μι, 5οα δ 

᾿ρβ8ηι ΡῈ 86 τηδίθυϊδμη ΓΘ δι π| 6888, 10] (6 τηαύθυϊα 96- 

ΠΘΓΔίΙΟΠ8. Δ]1ΟΪ 5. γ 6] ᾿η θυ 15. ΔΟΡῚ ΕΝ. 

ΘΑΡΟΥΙ. 

4) Π)εγιηϊίονιὶ. δι μίνιυ"ἐδιι5 πιοΐὶ5 σοπιροδίίαθ. φιαθ δὲΐ 

οαιδα επϊίαζ5,. 10 .4δα 7 -- 23. 

Ττηδοίαν μὰπης αιδοβ πη Αγ. Ζ 12; οἰπβάθμι τπθηί10- 

6} ἰζογαμη ἴθοί ἢ 83. 1θρ44« 3, οὶ 46 ποίϊοπίθιι5 δά πὰ- 

ΤΠ61Ὸ8 ἃ Ρ]αἰοη οἶβ Γϑ δ οί 5 ἀἰβραΐίαί. [01 φαοηίδιη οομηροϑβίία 
δϑύ Ὠ.ΠΠΘΓΟΙΙΙ τη} {858. Οἴπὶ πη αύθ ΠΟΙ Ομ, υὖ 4ὰ8 6 Θδηἀθι 

γΘααϊγαηΐ Θχρ σαί! ϑιη, 60 ἰδοίαμη οϑί, αὐ ἢϊο δύϊδμι, τ οβρὶ- 

Οἴθη5. ἢΠ81 τπθη δ! οηθ (ἀπορίας τῆς εἰρημένης α7), οσαϊῃ 

ΠΟΘΙ 18. ΠΌΠΠΘΓῸΒ. δίπλα! σΟὨ θ΄, σαδιη 81: ᾿ρΡ58 ἀθη6 
αἰβραίαί!ο, ΟὨΪ5815. ΠΕΠΊΘΥΪΒ, ὈΠ]ΘΘ. ἴῃ ΘΧρ]]οαηἊἃ ΠΟΙΙΟΠ μη 
αἰ]αία νογβαίασ, (περὶ δὲ τῆς ἀπορίας χτλ., ἢ. 6. φαρά 
αὐζηθὲ δά φαδοβθοηρηι, οἷ. Μία μα ον. ατν. ὃ. 589.) 

Ας ρυϊμιη 4! άθη), α8 --- 14, ΠΟΘ ΒΒΆΤΙΟ ΠΌΔ6Υ οδα- 

58} τα {15. ΔΘ ηβίγαί, απ ΠΟΙ ΟΠ θη. ὁχ ῥα θιι5. ΠΟΙΒ 

ΠΟῸῚ ΘΟμρ᾿ Θβέδι ἐθιηθιθ (οἷον σωρός αϑ, οἵ. δὰ Ζ 16. 1040) 9. 

-- καϑάπερ ἡ Ἰλιάς α1ῷ, εἴ. δὰ Ζ 4. 1θ03θα 9), 564 ἴῃ πἢϊ- 

(δ σΟδἰτῖββα (ἔστι τι τὸ ὅλον παρὰ τὰ μόρια α10, εἴ. 
ὁ. 1043) 11, Ζ 17. 1041} 17) δρρᾶιοδί, ἤθο ἰδιηθῃ {Π}ἃ 6χ 
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118 σαιιβῖβ, 4αδ 6 ἴῃ ΤΘΡ 8. 5651 Π|Π01τ15 σΟηβριοἰαΐαι, δὰ πο- 
ἐϊοπθαι απο δι ἰἀοΠθᾶ 516, σϑῦηὶ ρΡοΟὔ5 ἀ οἰ ΠΟ 5. πα ηϊ- 
(85 τοροίθμάα 8} δχ πηϊίαίθ ἰρβίιιβ σοὶ ἀοπηϊοπάδο, ἀλλὰ τῷ 
ἑνὸς εἶναι «13, εἴ. Ζ1]. 1037α 19. 65 ἰσέαν ἰρ88, νϑἱ πὶ 
Βοιῖο, [ἰοϑὺ ῥ᾽ ασιθι5. ποίϊβ ἀοΠηϊαίαν, φαδουϊαν ἀπάθ ΠῚ Β 110 
ΤΏ Πι15. 516 πη. δι δαίθιη «δοβέοηθη Β]αίοηϊοὶ (ὥσπερ 

φασί τινὲς 416) απο Ιάθὰ5. ροπιαμέ ποθὴ βοϊναηΐ, 564 π6 

ΡΟϑβὶξ Ομ ηἶη0 80 ν1 εἰποίαηί; αασμη Θηΐμ 5᾽ηθ]α5. ΠΟΙΙΟὨΪ5 

ποίαβ, νϑίαί ἴῃ ποίϊοηθ ΠΟΙ 8 οὐ δηΐη8] οὐ Ὀ]ρ68, ἰδιῃ- 

4αδπι| βαθβέδηζιαβ ΡΟΠπΠς ΡΘΓ 86 δοίιῃ δχβίβίθηξεβ, ΘΟ ἢ Ϊ Δ ΠῚ 

4086. ἄπο δοίαᾳ βιηῦ Παη απ δι ΡΟββϑιαηξ πητπ) δοίαᾳ 6586, οἵ. 

Ζ 10. 1089α 4, Θχρ!οανὶ μὰ} ]Ὸ ̓ π0 40 ροΐεβέ, αὶ ἰδὲ αὐ τὸ 
αὐτοζῷον εἰ τὸ αὐτοδίπουν εοδαπέ ἴῃ πιηϊξαέδιι αὐτοανϑρώ- 
ποῦ ποὺ ἀπὸ τπδηρθδηΐ, ν] αἱ Παύ τἰὖ 56 Ώ5101165 ΠΟΙΉΪΠ65 
ἀπσπι ρατγεοίροης αὐτοάνϑρωπον, πδς ροΐξίι5 ἄπο, αὐτοζῷον 
εἐ αὐτοδίπουν, 414 --- 20. (418 οὐδ᾽ ἑνὸς 4υοα 5οΥρδὶ ρΓῸ 

ναΐϊο. οὐδενός, εχ 60 {ποά ορροῃίίαι: ἀλλὰ δυοῖν εἴ 6 88- 
ΡΘΡΙοσΙθιι5 νουθ185: ἐν ἀλλ᾽ οὐ πολλά «1, 58{ἰ5 σοτπιηδἀδίαμι 

γν] ἀδθῖέαν.) 

Οὐ οηήα ἰοἱίαν Ρ]αίοῃϊοα Θχρ] !οαπάϊ ταί (ὡς εἰώϑα- 
σιν ὁρίζεσϑαι «21 εἴ δὰ πέοπάιϊιι ἀἰδιϊηοίίομο, 46 απὰ 4παπι- 
τηδχίτηθ ἀἰβραίΐαιηιβ (ὥσπερ λέγομεν «23, τηαίουϊαθ οὖ ἴοτ- 
τη86; 681} 81 δα θτιθυ 18 αἰβεϊ ποῦ Ο ἢ 6 ἢ], ΟἸηηΐβ οὐ αἰ ἢ ςα]- 

(85. οὐ ἀπ αι ἐνδμαϊῦ, οὐχέτε ἀπορία δόξειεν ἂν εἶναι τὸ 
ζητούμενον «24, οὐχέτι δ᾽ ἡ ἀπορία φαίνεται «29, 1. 6. ἡ 

ἀπορία ἣν εἴπομεν ἀφανίζεται. Ἐϊρηΐπι ἴῃ τ θα5 5 Πρ 18 
οὗ σΟμΟΓΘΙ5, 4π86 ΠΟΙῚ ροβϑιηΐ οὐ ᾿ηΐθυῖγ, 431,.ὺἰ οο 6 δΐ 

σμ τηδίουα [Οτηἃ, ΠΟῸῚ αἰΐα ααδογθη δ δϑύ οαϊιβἃ Πἰβὶ σδιιβ8 

πιοίτίχ, παρὰ τὸ ποιῆσαν α81, "22 (εἴ. ῬΗγ5. ΠΙ 2. 202« 7: 
ἡ κίνησις ἐντελέχεια τοῦ κινητοῦ, ἧ κινητόν); ἀπ᾿ 1Ρ58ἃ 

τηδέθεϊαθ δ ἰοτιηδθ η6 δϑοῦ ααϊάθμι || οχρ]ϊοαίίοηθ, ἀλλὰ 

τοῦτ᾽ ἣν τὸ τί ἣν εἶναι ἑκατέρῳ (ἰιέ. τῇ ὕλῃ χαὶ τῇ μορφῇ) 
α33, 1. 6. τηδίουιδθ βίνα ρούδηξζιαθ ἢδίμμα ἴῃ 60 ΘΘΡΗΪαΓ, αἴ 

δὰ [ογηδμ οὐ δοίπιη ἐγαηβθαΐ, ἰουηδθ νυἱοίββιη δ δείτιβ δὰἃ 

εϑῦ ῃδίιγα, αὖ τηδίθυϊδη ἀδΠηϊαί νοὶ ρούθηςδη ΘΟ [Θδί. 
ἴδτη σγϑρο ἰβία τηδίθυϊδθ δὲ ἴοτγιηδθ αἰβέϊηοίϊο ρϑυθπϑῦ δέϊδ μη 
δὰ ἀθἤηϊοηθβ, ἰῃ ααϊθιι5. ΘΘηι5 πηδίοιϊαθ ᾿θοιπὶ ἐθηθί, ΠΟ ἢ 

56Η51015. {ΠΠ1Ππ|8 φυ!άθη 56 οΟρ (}}}}15 τηδέθιϊαθ (νοητή «84, 

96: ρδ.}}0 4118 βἰσῃ!Πποδίϊομο ὕλη νοητή πβασραίαν. 46. ΓΟΙῸ] 
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μ] Δ ΕΠ διηδ !σϑυιιη τηδίουϊα, Ζ 10. 1036. 9, 11), αἰ εν θηίϊα δὰ- 

ὅθι Βρθοῖοα Γουιηδμι 111 τηδίογῖαθ αἰϊονί, οἵ. δα 4 29, 1024 8, 
Ρῆνβ. ἢ 9. 200) 7. Ζ6]1ὁν ῬῊ. ἀ. ἀν. Π. ρν. 4θὅ, 1. 410, 1. 
Οιιᾶθ ν6ΡῸ ποίϊομθ8 Ὡ0ἢ 5η0 Βα θ᾽ Θοΐα 6. ΒΡ ΘΙΙΟΥΙ οαϊάαμπι φ6- 

πϑϊ, ὅσα δὲ μὴ ἔχει ὕλην, μήτε νοητὴν μήτε αἰσϑητήν α86, 
ἃ ΠΟ Ρ6Γ δοῃί οί οΠθῖμ ἀθηητμ ΓΟΥη8 6. οαϊη τηδίοτνϊα, 56ἀ 
βιδρίθ παΐπινα, εὐϑύς 1 (οἵ. αα Ζ 6. 1031 31), οὐ οββϑηΐϊδθ 

οὐ αηϊέαεϊβ Βα θθΐς αἰσηϊαίοιη. (δας μοο πἰμϊταμ ἴῃ διτη- 

1188 ΟδίθοΌ ΓΙ 5, τὸ τύδε, τὸ ποιόν χτλ. 1, αὐ πᾶς π}}}} αἱ- 
{ἃ ΘΘΠΘΥΙ Ομ ΠΤ} 51] οἐαΐαν, οἵ. δὰ ,Ζ 4. 1070 1. --- Λά 

ὅπερ ἕν τι --- ὅπερ ὃν τι οἵ. απ86 αἰχὶ δὰ 7) 2. 1003) 38. 
Τὐηϊαΐθμ. οὐ θϑϑθη 8 η). ΔΙ ΘΓᾺΠῚ οἴ αἰΐογα ΠΘΟΘβϑαυ 0. 6558 

σοΟμΙθποίδηι οἷ. δὰ 1᾽ 2. 1003 22 534ᾳᾳ. 1 2. 10544« 15... Νοη 
6586 διιΐθι ΘΘη118 τὸ ὧν νοὶ τὸ ἕν ὀχροϑβιΐ Ατσ, Β' 3. 998ὺ 20, 
οἵ. δὰ ἢ. 1. 

τι ἰβίϑη), 4π8π| ΑΤ. Θχροϑβαϊ, πηϊξα 8 οαιιβᾶμη ΘΌ1 

ἸΘΏΟΓΆΤ ἢ ΡὨΠΟΒΟΡΙΝ, τἶτὰ αὐδοάδιῃ μεϑέξεως συνϑέσεως 

συνουσίας «118 οἰπβιο αἱ νοοαθα δ δᾶπὶ Θχρ  οδπάδτῃ εἴς- 
Πηχϑυαηΐ, απᾶθ 48) σδηδ βἰηΐ ἴδοι! 106} Π16 θὲ, 41 δὰ δ ]- 
486. ΔΒ αθει, 01 ΔΒ θ μηδ βαηΐ, 51 βϑηΐθηξϑι ΔΘ ΟΤΊΠΠῚ 

οΟΗΒίδη οι ΒΟΥ ν ΛΓ σν πο γ15, δ 7 --- 16. [Ιπεϊάουαηξ δπίθιη [ἢ 

ἰδίαβ ἢππ9885, απ Ροίθηΐα οὐ δοίιιβ. φαομηθάο οἱ αἰ ογδηΐ 
ἸῃΐῈΙ 886. οὖ ὑῃϊδηΐαῦ 4αδου θη τη 5101 ραίανογαηξ; δ Ῥτο- 

χίπιᾶ ἀπδοαπ8. μηδίονία (ἡ ἐσχάτη ὕλη, εἴ. ἀά Ζ 10. 1035 80, 
οὐ 46. διηθίοια νοῦ, ἔσχατος νὶ δα 4 6. 101θ0αᾳ 19) Ιάδπ δϑί 
δίψαθ ἰρ8ἃ ἴογιμηδ, ργδϑίθγααδμι αποα 11 Ρούθμξία οβϑῦ, Βᾶ 60 
δοία, δίαιιθ. ΡῸῚ Οδιιβδιη πηοίτίοθαι 1 δὰ πᾶπο ἐγδαποίίατ, 

δ16--- 23. 
Τῃ 5 ΠρῚ 18. σ Υ}}}5 ρδοᾶ τΓοϑίαηξ, 4π86 τ οὶ 1 ογρυ ἰδ! 06 

ν6] οιπϑηἀδέίομο οϑθδηί. ---- 1 ὅπερ ἕν τι εἶναί ἐστιν ἕκα- 
στον. ἴωῇηϊίνιμ εἶναι Ομ απ 6586. οὐ σοηβίδηβ ᾿αἰτ8 
[Οὐ] 6 τι5ὰ5 βαδάοί (οἵ. 8, 4 εὐ δά 7. 2. 1003) 833) εὐ ΑΙ6- 

ΧΘΠΟΥῚ δποίουίαβ οΟπΗγπιδί, -- 2 διὸ χαὶ οὐχ ἔνεστιν χτλ. 
Οὐΐὰ τὸ ὃν εἰ τὸ ἕν ἴῃ ἀεἤη!οηῖθτι5. Βαμηπηδγμι ΘΑ ΘΘΌΤΙἃ- 
ΤᾺ Ρτορίογθα ΠῸῺ ἰπδαπΐ, αιοπίαιη τὸ ὄν οἱ τὸ ἕν ποὴ 
διηΐ γένη, ΑἸοχδπάευ ἢᾶθο νοῦρὰ δδ: οὐχ ὡς ἐν γένει -- 
καϑ'᾽ ἕκαστα ροῃεπάδ μυίας ροϑὺ ποσόν δ2, αἱ νοο. σδβαϊο 
διό α θὲ (0 τϑούθ τοίδγαίιγ ΘΟ 1 π5. ϑοθνν 691}. πηϊ- 
γΘΓβπῚ Θηπποϊδίπηι ὁ 4: διὸ χαὶ --- 7 ἕκαστα ρομδπάιϊιμι δι θ]- 
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ἰγαίαν ροβὲ ποσόν ὑ.2; ᾿ἰμηῖγαμι 66 πὶ ΘμΠΟἰ Α Ομ. ἴῃ ἐ{{πππ 

ἴδοι !α. ροίαϊ! ΕΠ αγΙΟ5. ἴῃ ΘΥΓΌΓΘΏΙ Ἰηἀποογο., 864 ᾿ἰοού ρῥτο- 
115. δἰ. πᾶθο ἐγαηβροβιίο, ΠὰΠ) ΠΟΟΘββασίᾶ 810 ἀπο; παπὰ 
5010 δὴ Ασ. ΠΠπ4 διό δ2 τϑίμ! ον δά ρατί. εὐθύς «36, ᾳὰ 
οομῃέϊπιιο, Πα}}ὰ ργδοίογοα ἰη θυ θἀθηΐθ οαιιβᾶ, 1{Π|18 οα ΘΟ ΟΙ 8 
πηϊξαέοιη οὐ δχβιβίθη δι ἐγ τ πἄδιι σΟη Θη αἰ, --- 10 οἱ δὲ 
συνουσίαν ψυχῆς. Νος. ψυχῆς «αδπιααδηῃ οὐ 064. ἐποηΐατν 
ΟΠ 85 δ ΑἸδθχ, Βαθυῖ, ἰδιπθη ΠΟῸῚ] ρΡούοϑί ΡΤῸ φημ η0 Πᾶ- 

θεγὶ. Ῥυϊμαιμη Θηΐ πηΐνοιβθ συνουσία ροΥπ46. δίηιιθ δηΐθαᾶ 

μέϑεξις ἰατηηαδπι οᾶτιδα π 8 {18 ποιηϊμδηἄα δγαί; Ροβίθα ἀε- 

ταπὰ ααῖιπ Δα οΓοίαν δ ΘΧΘμΙΡ] απ βοϊθηίίαθ, ἀρύπιῃ οὐδέ 

Δ 101 ψυχῆς. Εχ Ποὺ δχϑιῆρὶο ἴῃ βιρογίογα νουθὰ νἱάο- 
αν ΡΟΓΡΟγδιη ἡ] αΐπιι 6556. --- ὁὃ10 Ζυκόφρων, 4ἄθῃ ΑἸοχ. 
Ρ. 593, 19 5ορ|ιϑύδιη Δρρο αὐ, 1ἄθη νἱἀδίμι 6586. αὶ οθμι- 

τηθ]γαύα ΘΟΡΙΙ. 6]. 15. 174 82. Ῥῆγ58. 1 1. 185) 28. Ρο]. ΠΙ 
9. 1280) 10: “Ζυχόφρων ὁ σοφιστής. --- 11 σύνϑεσιν --- ψυ- 
χῆς σώματι τὸ ζῆν, οἵ. δαμάδιι ἀεπηϊίομοῃ Τορ. ΥἹ 14. 
151α 21, --- 9014 χαὶ τὸ τὸν χαλχὸν εἶναι τρίγωνον (Ἰηΐ. 
ἔσται) σύνϑεσις χαλχοῦ χαὶ τριγώνου, καὶ τὸ λευχὸν εἶναι 
σύνϑεσις ἐπιφανείας καὶ λευχότητος. Λα ρταραϊοδίθιῃ λεὺυ- 

κὸν εἶναι πὴ ρΡοίοταί ὁπ βαρ θοίαπι, 564 αἱ δηθὰ 846]- 

πὶ δϑί: τὸ χαλκὸν εἶναι τρίγωνον, ἴία ᾿ΐο ῥγοΐδοίο 58οτ]- 

Ρύαιῃ ἔπ: τὸ ἐπιφάνειαν λευχὸν εἶναι γε}: τὸ ἐπειφά- 
γειῶν λευχὴν εἶναι. (ΟΠ ταν Πᾶθο διπθηάδίίο νἱ δία 

601]. ΑἸοχ. ρ. 539, 24. --- 819 δηΐε δυνάμει 6516 46βίἀθγο8 
νυ. τὸ μέν, χαΐθιι5 ἀθίη4ς ορρομδηίαγ: τὸ δὲ ἐνεργείῳ. Ῥτο- 

Ρύογθα ἴῃ ΟΒ)8. ρ. 122 οοπίθοὶ βου! θη) 6886: ταὐτό, τὸ 
μὲν δυνάμει, τὸ δὲ ἐνεργείᾳ. Βιδραΐαπεϊ! δαΐοιη ν. 1. 6 οοϑά. 
δῃηοίδίαμπη ΡΟ ΔΌΙΠἶπ5. νι ἀδίαν βοῦιρίθμι [α1556: ταὐτὸ χαὶ ἕν, 

τὸ μὲν δυνάμει, τὸ δὲ ἐνεργείᾳ. --- 23 ὅπερ ἕν τι, χαρά 
ΡΓῸ νυ]ρ. ὅπερ ὄντα τι 6 οο4. “Αν ἴῃ ἐοχίπμῃ γθοορὶ ( οἵ. Ο)8. 
Ρ. 122) οομπήτγπιαίιν ΑἸθχαηαγὶ ποίου αίθ Ρ. 84, 6; ααδιη- 
ἀυδηη διά 5610 δἃη ὃχ ἢδο ἴρβᾶ ΑἸδχδηαιὶ ᾿Ἱπίουρυ ἰδέ 9η6: 
πάντα ἁπλῶς χαὶ κυρίως ὅπερ ἕν τί εἰσι χαὶ ὅπερ. ὄν, 60]- 

Ἰδέ! ΒΡ ουἸοσ 18 ππ]π18 ΟΔΡ ἢ 15 νου 18 1, 3, ΡΊ ΘΙ 5 {1556 50 υ- 
Ρίυμῃ ἱπέο!]!ραίαγ: πάντα ἁπλῶς ὕπερ ἕν τι, ὥσπερ καὶ ὅπερ 
ὄν τι, ἡχδμι 8[ ραΐδιηιιδ σ᾿ μα Πδιη [αἶβ86 βου ρίαγδμ), ΘΟΥΤΕ- 
Ρίεϊα, φαδα οοἀ 4. ργορδ οἸηπ68 ἰηναβίῦ, ἴδ ο Ππ5 Θχρ! 1 οδτὶ ΡΟὐδϑί. 
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ἴ 

δον οονωρὴν 
Τγναπδίξι" α φιιαοδίλοηα διιὀδίαπέϊας αὐ αἱδριίαξέοπιοηι εἰ6 

ροϊοηέϊα οἔ αεἴιι. 1045 27 ---δὅ, αα ργϊπιην φιὶϊάοήι τῆς 
κατὰ χίνησιν δυνάμεως ρνἱπιαγία δαροηέξιν" δἰ βηϊεαίίο ---- 

1040α 19, αοἰΐσα οἱ ρμαδϑίυα ροίθηϊζια οἐ δοπὶιιη ιν" δέ 

εἰὐδίἐτβ᾽τυεγιΐειν" ---- α 29, ορροπῖξιν" ροΐθηία ἱπιροίοηίίας ἑαηι- 

χιαην διαθ ρυϊἱυαϊονὶ --- α 85. 

1040) 27 περὶ --- 1θ4θβα 4 ἄλλων. Ἠσππο ΠἰΡτυμ οθη- 
ἄμηπο ΟΥ̓ΪΠ 6 ΘΟΠΔΘΓΘΓΘ ΟἿ ΒΌΡΘΙΙΟΓΘ Θχροβίθαμη δδύ ἴῃ Ῥγοοο- 

τηϊ0 Ρ. 14. ϑαβδίαμπεδι, 46 αὰὰ ἀἰδβραξαίιμ οϑύ 1η {0 γ15. ΖΗ, 

ΔΡΡΘΙ]ας τὸ πρώτως ὧν 27, χιία δὰ δαπὶ τοίθγαηίαν αἱ ἀλ- 
λαι χατηγορίαι τοῦ ὄντος 28, ἢ. 6. το]ψαὶ! τπ04], αϊθὰ5 

6586 Δἰφαϊά αϊοίμμι5, εἴ. 4] 7. 10174 23: ὁσαχῶς γὰρ λέγε- 
ται (τὰ σχήματα τῆς κατηγορίας), τοσαυταχῶς τὸ εἶναι ση- 

μαίνει. ἈΘΙΙαπδᾶ6 δα ΐοηη οαἰοοΌτα6 δα Βα 5 δηίδπ ἰΐὰ τοΐο- 
'“ταπίαγ, αὖ ἀΘΠΠΙΓῚ ΠῸῚ ΡΟββὶηί, εἶδὶ δαἀβοϊία, οἂἱ πῃ δου θδηΐ, 

Βα βίδπεϊδθ ποίη, ἕξει τὸν τῆς οὐσίας λόγον "81. Οποά 

Ζασμι 856. δχροβιῖ586. αἸοἱὲ ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις 32, ροί- 
αϑύ 116 φαϊάθηι γοβρίσουα δά ΤΠ πη} ἐοέϊτι5. ἀἰβρα ΔΕ] 015. ππ6- 

{ἀρῃ νβίοδα 7 2. 1003 38 544., 564. φαϊπη τ Ια αἃ ΟἸπηΐα Ρ6Γ- 
{ἰπϑδηΐ δὰ το Ζ], ργοθα 1 18. δὲ μαθο νορθὰ: ἐν τοῖς 
πρώτοις λόγοις τοΐοντὶ δά Ἰηϊ πη φαδοβίοηἶβ 46. βα βίδηἃ 
ΖῚ1. (τὸ τί 088, 1. 6. βυθδίδηϊξια, οἵ. δ Δ΄ 2. 102θα 86.) --- 

Ἐχρ ποδία ᾿ρτέασ Βα βέαηςα απ ἀδηηθηΐπῃ δὲ ροϑιξιμη σΟΘηο- 
ΒΟΘΠΩΙ Θηΐ18, παδίθηιιβ 65 ἴῃ 5] ΠΡ. |15. ΘΟΡΗΪ αι ΟΑἰΘΡΌΙΙΪΒ: 

864 ἀτΟΠἶδπ) ἃ ΟΑἔΘΡΘΌΤΙ8. βοϊππηοία οϑύ θη 15 1 ροίθηίζίδιη οἕ 

σία ἀἰβεϊηοίο (οἷ. 4 7. 1017α 355. Δ' 2. 1020) 1. Θ 10. 

10514« 34. Δ' 2. 1089α 26), 46 ΕΙ5. οἰΐδιη πού θ5. ἀἰδααὶ- 
ΓΘ ηππ δϑί, αὖ ἀρρᾶγθαΐ δαί 488 {186 τύ! ΡΟΥΘ 6588 
Ροίθηΐίια, Θ᾽. 8, ἃς ροῃθηάιμ ργορίθγθα ΡΓῸ ϑ8.πΉ1Π 0. ΟΠ 1 
ΓΘΙΡΌ] ΡΥΙΠΟΙΡΙΟ δοίαμη ὈΤΟΥΒΙ15 ᾿Π] ΠΠΠ 61 ΡΟ Θηΐ186, .7] Ὁ ---9. 

- ΛΔοίαπι διΐθμὶ φαοα 5ιρη  Ποδί σοὺ. ἐντελέχεια ὑ39, ἀαδιι 
Θχίριιο ἀἸἰβουπηΐηθ πος νοσαθαϊαιῃ αἰ [ογαῦ ἃ} ἐνέργεια, οἵ. δά 
9. 10474 80; οἱ ἐκ παραλλήλου δά ἐντελέχειαν Δα] τὸ ἔρ- 
γον, ἀὶὰ 60. ΠΟΙΊΪΠ6 οὐ 'ρ80 ρογίθοίο δὲ σοῃβιμη δ ί]0 ΟΡ6- 
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εἶθ βρη! ποδέιν, οἵ, 8. 1θ0ῦθα 22: διὸ χαὶ τοὔνομα ἐνέργεια 
λέγεται χατὰ τὸ ἔργον. 

Δς ρει ααϊάθμπι 46 μοίοηίξία ἀϊβραίαι οᾶρ. 1 --ὅ. Εἰα5 
ἀτπιὰ8. αἰβεϊησ αἱ ΘΟ ΟΠ 68, ΦαδΤΙ ΠῚ ΔΙ ΘΓ ΠΠΔΧΙΠ6. ΡΤΟΡΓΙδμ ἃς 
ΒΘουΪαγθ ρούθηξαθ. ἡδίμγαμι σΟης δαί, 564 δά δυῖϊα5. ἀἸ56]- 
Ρ᾽ΐΠδ 6. ΘΟΒ ΒΗ πὶ, δ ΟΡ ΠΟΒΟΘ 8) ΡΥΪΠδ1 5 5 δ ἢ 6] 81), τη]- 
ἢϊ5 ρου ηθαί, ἡ χατὰ χίνησιν δύναμις α2. 5εά αατπὶ [δἰ 5 
Ρδίοαί ροίθηξιδθ οἱ δοίιιβ ἡδίαγα (ἐπὶ πλέον ἐστί 41}, πϑᾳᾷαβ 

ΘΟ πθαίαν πέτα ἢ Π 65. ΘΔ ΠῚ ΤΟΓΠ] 486 τον ϑηΐαν, 46 ἃ]- 
ἴδνἃ ροίθηζιθ ποίϊομθ 101] 86 δχρ!!οδίαγαμη Ῥχοι 1, τὲ 

δοίαβ Πού Π6 ΠῚ οχροηδί, α8, εἴ. 6. 1048. 27. Τέαφαο νο]τι558 
αυϊάθιη ἀρρᾶγοῦ Ατὐἰβδίοίθ θα ἄπο ρμοίθῃίαθ Ῥ μον αἰβε ΠΡΊΤΘΓΘ, 
564 σαμμ δοσιΓαΐδμ δὲ αἰβεϊ ποία ἀπ ΟΠθιη ΔΙ ΓΘ 15 τη 0 40 
ΘΘΠΘΙ5 ΡΓΟρΡοΟβποιί, τῆς χατὰ χίνησιν δυνάμεως, ἀπᾶμη) 6556 
νας ἀρχὴν μεταβολῆς ἐν ἄλλῳ ἢ ἡ ἄλλο, αἰύοηιμ σοῦ 56- 
ΠΒ ΠΟ οἰΠηϊνουῦ δοιὰ Θχϑι} } 15 1Ππ|80ΓᾺγ6 5018. ΒΑ γΐ 

6. 1048. 27 5Ξ44ᾳ., φῃοιηοἋο δὰ ἄπὸ φϑῆθτα νόου αἰ β(η- 
ΘΌΘΓΟ ΠΟῚ ΡΟΥΪΠ46 6βύ ἃρογτίπιη. ὙΙάθέιν δαΐθιη ΡΎΙΟΓῈ ρΡο- 
(6 η 186 ΘΘΠΘΓΘ γἱηὶ 4 πδηδηι δὲ (πᾶ 81 ὨΪΒ.ΠῚ 519 ]ΠΟΔΓΘ, 400 
ααὰ δα οἰξϊεοϊθηάδιη ἅ|1ἃὰ ἴῃ στὸ νοὶ δοοὶρι μ ἀ8π| 8} ἃἰϊὰ ΓΘ 
τηπία Ομ θη ἰἀοπθιμ οβϑί; πὸ δ ποιῆθῃ ρϑυποί: ἡ χατὰ 

κίνησιν δύναμις, ἢ. 6. ροίοῃϊία 4π86 θη! Δα πηοίμ 5ιν 6 

τη πὐδ 6), οὐ ἀδπηϊῖο, «αὰπὶ φα! ἀθπὶ ροίθηθα ΡΥΙΠΟΙρΡ πη 
ἀϊοϊίαν. 6556. πα δ ηηϊ, οὐ ἀδηΐψιιθ ὀχοηιρία σοῦ τοῦ ϑερ- 
μαντιχοῦ εἰ τοῦ ϑερμαντοῦ, τοῦ ὑγιξινοῦ εἰ τοῦ ὑγιαντοῦ, 

τοῦ ἐπιστήμονος εἰ τοῦ ἐπιστητοῦ αἴϊὰ Οἰπιβιη 0411, ααρρα 
486. ΟΠ ΠΪα ΔΡΘΠΑΙ ραύ θην 6 ΠΙβαΠ] πα η81 519 ]ΠΟΔΓΟ νἱ- 
ἀδαηίαν, ἰΐὰ 4α! 6 τιὖ τη δί!]0 Θχϑιβίαί, [ἢ σθθιι8 ἸΠΔΏΪ 8618 

οοτίβ, βἰπηα! δίψα δούϊνα οἵ ρᾶββίνα ρούθηθα οοϊ ουηΐ, ΑἸύθγο 
γ6ΓῸ ρΡοΐθηξίδθ Θ'ΘΏΘΓΘ, αππ) ἋἸοἰξαν 1 ἰἰρη0 ροίθηξία 6588 

ΜΙ ογουγια8, ἴῃ ἐοία [ἰπ6ὰ ροίθηέϊα ᾿η 6556 ἀπ, 6. 1048 52, 

ΠΟἢ 1116 4 θη αἰχίμηι18. ἢ] 5118 5] Π οαίαγ, 4] 58 πδίαγα ἐθη- 
ἀαί δὰ υπαΐαίοηθιι, απο ααϊθη ἤθαπ6 ἴῃ τ] ἰἰρηο π6- 
α4π6 ἴῃ ἰοία ἰἰη6ὰ ρϑυη 6. «αἰβρ 8 ΠῚ [Π6556 βίαιοι! δία [ἢ 

τ οαἰοίαοίινα δὸ 5} 1015, 564. μΠοῸ πηὰ ποίδέι, Ρ 0586 

δἰ ααϊα ἤουὶ. ΠΠπ4 μοίομίίαθ. οθηϊβ νϑυπδοι!α ἄϊοὰ5 Κ᾿ ορηιὸ- 

δθη. ἴοο Μδοίϊοϊικοῖξ, οἴ. δὰ 4 12. τηἴ{.; νοσᾶθι}}15. ρΑΙΌ ΠῚ 
[δ πηῖ8 Πα νι οὐοη δ, πο. ΡΟ 551} 1Π1{ 8015. ποιηΐπα γοά- 

ἄθγα ᾿ἰοθαί. ΑἊ ροβ86 αυϊάθιη ᾶθς ἄπο δυνάμεως ΘῬΠΟΓΑ 
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ἀϊδίπραϊ πϑιηο ἱπῃδθίίαν; 56 οἱ ἀδιηοάσμ 8. 6}} 6. οὐ τηϊ- 
Ὠαΐιπὶ 6556. (ἰβου μη ἀρραΓοί, ποαπ6 ἰρβαμ ΑὙβίοίθ θη 58ἃ- 

{ἰϊ5. οαπιία νϑυβαίπμη ἰῃ θη μα δὰ αἰ ποίη 6, τὖ 1105. ΠΌΤ 

6 δάδδιηιβ ααϊάοθμ, οχ ἴ06 ἶρβὸ ἰἰγὸ, ἴῃ πιὸ δ) αἰδβέϊη- 
οἰἰοπθηι Ρτοροβαῖξ, ἴδοι! ροίθϑδί. οορῃοϑοῖ. Εὐἰθηΐμ) ἀαϊπη 
βοχίο ἀδθιηππὶ σαρίία δα αἰύθυτη σθηπ85. ροίθηίαθ, αδηι αἰχί 
ΡΟΞΒΙΠΠ  ύθη, 56. {γδ Π51Γ6 1058 5 ϑὩΠΙοοί, 6. 1048. 27, ἐδιηθὴ 

(ογίϊο ἴδπὶ οαρὶύα ἴῃ τϑάδυριιθη 8. ΜΙ Θρ τ! σουτμῖ ΟΡΙΠΙΟΠ 115 
ἃ Ροίοηίίδθ. ποίϊοηθ ὑγᾶηϑιῦ 84 Ἰηθυᾶυη ΡΟ β5:}}}Παύθι ἢ ἀπο 

δηΐμι ἀἰεἰς 8. 1047α 24: ἔστι δὲ δυνατὸν τοῦτο, ᾧ ἐὰν ὑπάρξῃ 
ἡ ἐνέργεια, οὗ λέγεται ἔχειν τὴν δύναμιν, οὐϑὲν ἔσται ἀδύ- 
γάτον, τηδηϊ οϑέο ΠῸη ροίθηζίαπη ἀθἤηϊ, φὰ86 οβὲ ἀρχὴ μεὲ- 

ταβολῆς ἐν ἄλλῳ ἢ ἧ ἄλλο, 564 τποτᾶι ρΟϑ5: 1 αΐθιη. Τέθιη 

οδριία ααατίο 1θ470 9 ---- 50 δηριιμηθηΐαίίο ἤῸ ρΡοίεϑέ στϑοίθ 

τοίοντὶ δά ροίθῃίίαμι, 566] μᾶθο οὐ 'ρβἃ ἰδοῖξθ ἃ ΡΟ ϑβ1} {8 {15 

ΠΟΐΟΠ6 προ ρος 

104θα 4 ὅτι μὲν -- 8ὅ λέγομεν. Δ ΑΓΙᾺΒ δύναβιειδὲ 51- 

ΘὩΪ ποδί ΟΠμ65. θα πάθη ἴογθ ἴῃ τηοάπιη ρϑυβθαυίιν δὸ 4 12, 
ααα δά ἀἰϊδβραίαίομθι τοβρίεῖς αὖ: διώρισται ἡμῖν ἐν ἄλ- 
λοις. Δο ρυπαπμῃ ααϊάθιμ. Θὰ5. ροίθη 8, απ86 ΠΟΙΏΘη ποθ 0 

δυνάμεως παΡθαπί, πο ποίίοποηι (ὁμωνύμως α0, ὁμοιότητί 
τινι αἿ, εἴ. 4 12. 1019) 33: χατὰ μεταφοράν), «» Βδο απ86- 

βίίομο βϑοϊπάϊ, 46 ---9, οἵ. Δ 1.1, Ουού δυΐοπι ροίοηξίαθ 
1ρϑϑι Βαθοῃΐ δυνάμεως ποίοηοιῃ (πρὸς τὸ αὐτὸ εἶδος, εἴ. ἀδ 

νοος. ὁμωνύμως εὐ πρὸς ἕν δα 7᾽ 2. 1003α 38), 686. ΟΠΊΠ 685 
τοἰογαπίαν δ ΡΥηδτΐδπ ροίθηΐϊίαθ πούϊοπθηι, 4π86 6δί ἀρχὴ 
μεταβολῆς ἐν ἄλλῳ ἢ ἡ ἄλλο «11, οἵ. 10194 15. (})6 δα- 
ἀϊία ραγίίου!α ἢ δηίθ ἧ οἵ. δά 1019 16.) ἴαιη βίηρι]αβ ρὸ- 
(6 η18 6 519: 1Π Δ .Ι0 65. [ἃ Θηαιπογδύ, τ ἴῃ απ 18 1Π6556 ΡΤῚ- 

γηδ απ ΡΟύθη 86 ΠΟΙ θη ἃρραγοδί (οἴ. ρᾶγέ. οδιβα! οι γάρ 

α11). Πία ρϑββίνδιηι ροίθηξίδιι, 411 ---13, οἵ. 1019α 20, εὐ 
Ἰρϑαμι θα Βα δαμ, 40. απ ππἰδί!οπὶ ἴῃ ἀθίθυ 8. ΓΘ β 561 
(ἕξις ἀπαϑείας τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον κτλ. «13 --- 1, εἴ. 1019 26), 

δα ρυϊποίρϑιῃ 1ΠΠ8πὸ ΠΟ ΟΠ θη τοίου, Ετ ααππι ΑἸ δγαΐ, πςγαη 
4αϊα 5ἰ μι ρ]οἰέθυ ἀρ θηϊ μαι δηάίνο, ἃπ 6 π6 Ἰάθιη ἃϑθηαϊὶ οἱ 
Ρδίθη! ροίοηΐίαιη Πα οδέ, 410 --- 19, ἴῃ Ὠ]5. οὐδ πΟΙΙΟΗΪ- 

Ὀὰ5 τοῦ χαλῶς δύνασϑαι ἰπδαπῦ ποίίομθβ εἰ 6 τῶν προτέ- 

ρων δυνάμεων «18, ᾿. 6. τοῦ ἁπλῶς δύνασϑαι ποιεῖν ἢ πά- 
σχϑιν, οἵ. 1019« 21] --- 26. (Ανεοα!αι τοῦ δηίο παϑεῖν «17 
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οἸἐ θη 6586 ἀοοιὶ ΟΠ)8. ρ. 50.) --- Θιοα δυίθ ἀοιηάο 

419 --- 21, τάδ οὐ [αοίθηαὶ οὐ ραΐθηαὶ, νϑ] αὐ! οα] εἴδεϊ θη αι οἱ 
οἰ οἤ ομἢϊ, δαπάθαι αποαάδιημηοο 6588 ροίθηΐαμ ἢθο ΘΟπι- 
Ρτόθαγο βία θέ ἀτριμπηθηίο: δυνατὸν γάρ ἐστι χαὶ τῷ ἔχειν 
αὐτὸ δύναμιν τοῦ παϑεῖν χαὶ τῷ ἄλλο ὑπ᾽ αὐτοῦ, δυιθίραϊ- 
(αἴθ φαδάδι 1 νι θέαν, αιδο ἰμθϑὺ ᾿η ἀθ ΠΟ 6 ροϊθηξίαθ; 
4π86 αιοά ἀϊοία εβὲ ἀρχὴ μεταβολῆς ἐν ἄλλῳ  ἣ ἄλλο, ρεν- 
᾿πἀ6 Ἰοσιι ΒΡ 6 1, οὐ ὉὉ] ἀρχή δϑύ ἴῃ ἃ]10, μεταβολή ἴῃ 

ἴρ80, δὲ δὶ ἴῃ ἴρ80 δϑὲ ἀρχή, ἴῃ ἃ]ῖο μεταβολή. 864 Ἰἰοϑύ 
οἰάϑθῃ ποίϊοηϊ βα Ἰοἰαπίαν ἢδ6 ἄϊπαθ ροίθηίίδθ, ἀν  βὶβ ἃ- 
μΠ6ἢὴ δ ᾿ῃΐ8Γ 8686 Ορροϑβι(18 ἰηϑιαηΐῦ σοθιι8, δἰίουα σοὶ δθ' θη, 

Ραξθηξὶ ἁἰίθνα, α«22- 28, διὸ ἣ συμπέφυχεν, οὐϑὲν πάσχει 

αὐτὸ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ «28, (οἵ. ῬΗν5. ὙΠ] 4. 2ὅ8α 18: ἧἣ γὰρ ἕν 
χαὶ συνεχὲς μὴ ἁφῇ, ταύτῃ ἀπαϑές" ἀλλ᾽ ἣ κεχώρισται, ταύτῃ 

τὸ μὲν πέφυχε ποιεῖν τὸ δὲ πάσχειν.) Ταποπάδ ἴῃ 8. δϑί 
Ρᾶγίϊοα!αθ ἧ νἱβ, ἤθααθ. δηΐμι ἡθϑαΐ Αγιβίοίθ! 8, ροβ58 ἰῃίογ- 
ἄστη ἴῃ οδάθι στὸ συ] δοίάθηῃ ΠΟμη6 ΘΟΠἰ τ Ποΐδη 6556 ΔΘ ΘΠ] 

Ραί πάπα ἰδοι!  αΐθπι, ν θ᾽ αὐε 51 τη θα] ο8. 5101 081 ᾿ηθάθδίατ, 

οἵ. 1019 17, 564 οἰΐδηι 15. ΠΟ απδίθηιϊϑ 1 ἃ 6 ἢ οβί δὲ δά δο- 
οἰριθπάδμ οἱ δὰ αἰϊογοη δι βδηϊίθηη ἸΔΟΠΘι18 βιδπι δὲ οχϑι- 
οοέ δὲ δχρϑυιἐν βοιθηαμι, 8564 ααδίθημβ ἰῃ 60 αἰβέϊηοία ἃ 

βοϊαῃοία δύ αἰΐουα ροίθηϊι 40 αἰίθιδ. --- [6 ρμοίβηίζίαο οἵ 
᾿πηροΐθηίίαο. ορροβίίίοης εἶ. ἃά 1019ὺ 15 54ᾳ4., δὲ ἀ6 ρυϊνα- 
οηθ δα 4 22. 

ΓΕ ΕΠ: 

ΙΡοίοπίἑαθ ναἰλοπαίε5 χά αἰ γογαπέ αὖ ἐργαἴοπαζιδιιδ, 
1046α 36 ---}24, δμηι μοίοηπία ὅθι αἰϊφιὶα 7αεὶοπαὲ π66685- 

δαγὶο οοπϊιηοίαηι 6556 δἱηιρίϊεϊίον" “αςσὶοπαἰλ ροίοηἕαηι, ποθὴ 
ἐέθηι υἷεα στυοῦδα --- 28. 

1040α 86 ἐπεὶ δ᾽ --- 4 ἄλλο. Ῥοίεμέϊαο (ἀρχαὶ τοιαῦ- 
ται α8θ, 1. 6. μεταβλητικαὶ ἐν ἄλλῳ ἢ ἣ ἄλλο) αἰϊαα ἰηβιαηΐ 
ΓΘ α5. ̓ ΠδηΪμηἾ8, 8|18 6 ΔΗ η 1τι5; 186 ΠΘΟΘΒΒΔΙΟ ΟἸΏΠ65 βαηΐ 

ἰγγαίοηα] 65, ἄλογοι, 6. ΠΟ ΟἸΠΠ65 Ταῤοηδ 65, μετὰ λόγου, 
γϑἰαί τὸ ϑρεπτικόν, τὸ αὐξητιχόν, 564. δὰ6. ἀθιμιπι οχ 8, 

απδθ ἰπδαμὲ ἴῃ ΓΕΘ ΗΔ] ρᾶγία δηίιηδθ, τῆς ψυχῆς ἐν τῷ λό- 

γον ἔχοντι «81, 8ῖνε ἐν τῷ λογιστιχῷ μέρει τῆς ψυχῆς; οἵ. 
ΕἘπ|. ΝΟ ὟῚ 1. 11394 11. Τορ. Υ ὅ. 1344« 84. 6. 136) 11. 
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8. 158) 2. ἃ]. ΕΓ γέμα! 5. φα! θην ρθη 115 Δαἀπυπη 8 - 
ἄδα βιπί δγίββ, "2 --- 4, αιίρρο πᾶ οἵ ργποῖρία 5ηΐ τηὰίᾶ- 
[ἸΟΠ15. 8118. 1ὴ τ θι5. οἰ ποϊθηάδθ, δὲ βαβρθηβδθ 51η0 ἃ ΤΙ Π6, 

εἴ. 411. 981κ« ὃ ---ὐθ. Ζ7. 1032α 32 5ηᾳ. --- 2 διὸ πᾶσαν 
αἱ τέχναι καὶ αἱ ποιητιχαὶ χαὶ ἐπιστῆμαι δυνάμεις εἰσίν. 

Ηδθο αὐ νυ]ρὸ ὌΧ θθηΐα. Π6 ΡῈΓ οΥδιμηδίϊοαβ ααϊδιη [6- 

565 ἴδυγὶ ροββαηΐ, 564] δάάθηιβ οββοὲ δηΐε ἐπιστῆμαι υε- 
οαΐπ8 αὐ οαπὶ ΑΙοχ. Ρ. ὅ98, 14 εὐ οἀδά. Αἰά. ϑ0υ10., αὐ Βῖο 

δβϑϑϑί ψϑυθ ότι) 56ηβι85: πᾶσαι αἱ τέχναι καὶ αἱ ποιητιχαὶ 
χαὶ αἱ ϑεωρητιχαὶ ἤτοι αἱ ἐπιστῆμαι, αΌϊ φαϊάομι τέχνη [ἰὰ- 

(οτο 14 ποίϊομθ πϑιυγραΐπμι δβϑοί, ἀθ {πὰ αἰεί οϑύ δὰ 
41. Ρ. 46. 864 {πδοΓγοίϊοαθ ἀἸβορ] ηδ 6, 4πᾶ6 φΟΘ μΟΒοΘηΔ0 
ΔΌΒΟΙνπέι ἤθαα6. οχίγᾶ 56. Οριιβ αἰΐπμ μου ποιαηΐ, ΠΟ ΡΟ8- 
5η0 τοίου δά ἀρχὰς μεταβλητιχὰς ἐν ἄλλῳ. Ἰίαφας συμ 
Βτδπῃάϊβῖο βϑοιπίαβ 1 Θρυ δἰδίοηθ85. Β655. οὗ 560. 588 η Ἃ1Π) 
Ἰοσαμι Δι] Γαΐ σα ΠῸΠ δἀάθηαο ἁγίϊοϊο 564 ομοπαδ 
Ρᾶτί. χαί δηΐα ἐπιστῆμαι, α886. 6ὃχ ἰἰογδία Ρ61 ΘΡΓΟΤΘΙ Θχ- 

(γᾶ ν. ποιητιχαί 5.1} }0ἃ ἴδοι !α μοί! ΟΥΓΙ: πᾶσαι αἑ τέ- 
χναι χαὶ αἱ ποιητικαὶ ἐπιστῆμαι. ΔἀάΙ 4556 δαΐοπι δά τέχνας 
ΡΙῸ ΒΥΠΟΠΥ͂ΠΙΟ τὰς ποιητιχὰς ἐπιστήμας φτορίογοα ν]ἀδίαγ, 

40 ΠπιδοῚ5 Δρρᾶγθαί, ἃιΐββ ἃ τδίίοπηθ οἵ 80 θη) 8 στϑὶ 5ΈΒΡ6η- 

585 6556. Εἴ ἐπιστήμης 4αΐάθηι ΠΟΙ ΟΠ θη ρϑυϊηάθ ᾿αεΐπ5. δχ- 
ἐπα! δ 4 9. 1θ78α 1: ἐπὶ μὲν τῶν ποιητικῶν ἐπιστημῶν 
1. 6. ἐπὶ τῶν τεχνῶν, οἵ. ΑἸοχ. δά ἢ. 1. ν. 689, 17: ποιητιχὰς 

δὲ ἐπιστήμας καταχρώμενος τῷ τῆς ἐπιστήμης ὀνόματι λέ- 
γεν οἰχοδομικὴν καὶ τὰς ὁμοίας. 

1046) 4 χαὶ αἱ --- 24 λόγῳ. ἈΔΕΟΠΔΙΙ απ οὐ ᾿γγαίοπᾶἃ- 
[πππὴ ρΡοίοηΠἈγιπὶ ΠΟ Ο οβύ ργδθοραππιὶ ἀἰβουηθη, 404 ᾿ΡΓᾶ- 
Ἐἰ ΟΠ 168. βί ποι ίαθ ᾳαδοαιιθ πη) απ ἀρίδμι ρου Ποιαπί, νοὶ αὶ 
οα! οἴαοίνα ροίθηΐξα σα] ΟΓ ΠῚ ὩΘα6. Θά θη [τ] τι5, ΓΔΙ ΟΠ 68 
γ6ΓῸ ΘΔ 646) σΟΠίΓΆΤΙα ροβϑιηύ οἰἤσογα, νϑ] αὐ ππθαϊοίηα οἵ 

βδῃϊ δίθμι οὖ που πη. ΝΙΙΓμ Τί! ΟΠ8165 ἃ 50 απ ΤΘὶ Ρ6η- 

ἄἀδηξ οὐ λόγῳ, 5οϊοηέϊα δαΐθμι δαάθιη δϑί σοῃίγατοσαπι, οἷ, δά 
Β. 2. 9964 20; φᾳιδιηηδηι ΡῸ ΙΓ 56 4αϊάθῃ βοϊθπέϊα ρου ποὲ δά 
εἶδος (δηλοῖ τὸ πρᾶγμα 8, ἔστι δ᾽ ὡς τοῦ ὑπάρχοντος μᾶλ- 
λον 9, 1. 6. τοῦ πράγματος 8ῖνα τοῦ εἴδους), δ ορροδίδηι 
Οἱ ῬΓΙ ΔΙ ΟΠΘΙ ἰΐα ἐδηΐιη ΤΟουῦ ΡῈ δοοϊάθηβ, (πὰ ΟΌΠῚ 

ΔἰΠυιπδίΟη6. βίπια! ΠΟΡ ΔΕ ΟΠ ΘΠ ΟἸΓΟΙΙ ΒΟΓ 1 (ἀποφάσει χαὶ 

ἀποφορῷᾷ θ18, 10, εἴ. Ζ 7. 1082) 2: τῶν ἐναντίων τρόπον 
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τινὰ τὸ αὐτὸ εἶδος" τῆς γὰρ στερήσεως οὐσία ἡ οὐσία ἡ 

ἀντιχειμένη, οἷον ὑγίεια νόσου" ἐχείνης γὰρ ἀπουσίᾳ δηλοῦ- 
ται ἡ νόσος, ἡ δ᾽ ὑγίεια ὁ ἐν τῇ ψυχῆ λόγος καὶ ἐν τῇ ἐπι- 
στήμῃη.). Ἐϊεηΐπι ἡ στέρησις ἡ πρώτη τὸ ἐναντίον δ14: 50}- 

ἰδοΐαιη. οπαποίδίὶ υ ἸΓΟΥ 6586 τὸ ἐναντίον, 4αϊα οἰ5. δίι- 

τη ἀαθἤΠηἰθμἄδη) 6586 6 ΒΕρΡΘΠ ΟΣ 5. νΟΓΡῚ5 Ὁ14 δρρατγεί; 
ΘΟΠ ΓΑΙ Παίαγα, 810, σΘΓΗΪ ΕΠ [ἢ ΡΥ ΔίΙΟη6, ΠΟ (δ 6 1π 

ααλ Ποῦ Ῥυϊναίοηθ, 564 ἴῃ ρμγῖπιδ, 1. 6. ρθπα ἃς ρογίθεϊζα, 

εἴ. 14. 1θῦδα 84: οὐ πᾶσα δὲ στέρησις (ἴπΐ. ἐναντίωσίς 

ἐστι), πολλαχῶς γὰρ λέγεται ἡ στέρησις, ἀλλ᾽ ἥτις ἂν τε- 

λεία ἧ. Αἰφαὶ ρεϊνδίϊο οοπἢοϊξαν ΡῈ πορδίίοπομι, αὕτη δ᾽ 
ἀποφορὰ ϑατέρου "1 (οἵ. φᾶς δοσαγδέϊβ 46 ΠΟΘ ΔΕΟΠ6 ΡΥΊ- 
γαίίομα οοπίγασιοίαίθ ὄχροϑβαϊ Ατ. 1 4. 1055) 1 544.). ΕΤΡῸ 

Γα ΟΠ 65 ρΡοίθηία 6, απ ῃΐδηη Ομ Αἰ Πττπδίοη 6. δἰΐαιη πδοἃ- 
ἐϊοη θη) ποίη σΟμ  ποηξ, δά οοπίγαυα θδϑάθιῃ τοίου ηίαγ. 

ΕῚ φαδηηααδιη ΘΟὨΓΓΪἃ ΠῸῚ Ροβϑαῃΐ βίμημ! 6556 1η Θδάθμη 
τὸ (οἵ. Γ᾽ 8. 1005. 26), ἰᾶπηθη δηΐϊμηᾶ γ 68] ἃ.5 ἃ δδάθῃ) ΠΟ0- 

Εἶοπ6 φῥγοΐθοία (ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἀρχῆς 22) εἐ δα δαπάδπι 
ΠΟΘΙ ΘμΣ τοἔθυθη5 βιιᾶπι δοΙΟΠ6 πὶ (πρὸς τὸ αὐτὸ συνάψασα 
622} οομῃέγατγία [οί ο πὶ μαροὲ ἰδοι!ἑαέοιη. ὁ 22: διὸ τὰ χατὰ 
λόγον δυνατὰ τοῖς ἄνευ λόγου δυνατοῖς ποιεῖ τἀναντία, πϊ- 

ΠῚ ᾿ἰγΓαύ! ΟΠ4 165 βηοιαθ 5] Πρ] 8, ΓΑΕΙΟΠ8 165 δδθάθιῃ 60ῃ- 

ἰγαυτῖα οἰβοίαηξ: μιῷ γὰρ ἀρχῆ περιέχεται (ἰηΐ. οοπέγαγία 1118, 

4π86 εἰποίπηΐ ροίθηξδθ γί η8165), τῷ λόγῳ. --- ϑαοαίαβ ἴῃ 
μὶ5. ἰδοξϊοποιῃ Αἰθχ. ρΡ. ὅ39, 29 εὐ οοα. ,.,2 ἀδέϊνιαμη. 50Γρ81 
μιᾷ ἀρχῆ, οαἱ ἀρροβιίοηϊβ Ισοο δάάϊξαμι 510 τῷ λόγῳ, «αυϊὰ 
ναϊο. μία ἀρχή ΘΧΡΙΙΟαΡῚ πα}}0 πιο ρμοίεβέ. --- 615 ἐπεὶ δὲ 
- 20 ἄμφω. ἴῃ ἃροάοβὶ ἀπὸ χαΐϊάθμι ᾿μϑηῖθγα: τὸ μὲν ὑγεει- 
γόν --- ψυχρότητα εἰ: ὁ δ᾽ ἐπιστήμων ἄμφω, «ιδᾶϑὶ δοάδμ 
ΟΥ̓Ϊη6 ἰαχία 56 ροβίία βαηΐ, 564. ᾿ρβὰἃ ΔΡΟ 0515. πη]ο 6 ἴῃ ρο- 
ΒίΘΓΙΟΥΘ. ΤΠ ΘΠ] 010 ΘΟΠΙΠΘέμτ; ΡΥΪα5. ΘἸδτητη δύ! ο6. ΘΟΟΓΑΙ Δί], 

ΤῈ νϑῦὰ βυθιθείαμη δϑέ δέου! τπϑιηῦτο. (Οὗ ἀ6 πος ἃρθιβα 

Ραγί. μέν --- δὲ Χροη. τ. 11, 4 οἱ Βογῆδμ. δὰ ἢ. ]. 
1040) 24 φανερὸν -- 28 ποιεῖν. (μη ροίοῃίία "6 η6 

ααϊάρίαμπι δοίη αἹ πδοθββᾶσίο σοπἰποίᾶ δύ (ἀχολουϑεῖ ὃ 25, 

οἵ. δὰ 4 1. 951α 27) 51πρ]]οἰέον [αοϊοηαϊ [αου] 88, πη 106 πὶ 
οοΠΐγἃ. 
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ΤΠ: 

ὶοἰἑπείαηιν 6556 αὖ αεἴιι ροίοπίΐαηι αὐνονβι8 ἤἼοβαγὶςο8 
εοπιρ»οδαίι», 1046) 29 -  1047« 24, δἐ φιοπιοάίο αὖ 60 5ὲέ 

αἰἱδίϊσιιοηάία οαρίϊοαξε," ---- ὃ. 

1046 29 εἰσὶ --- ὃ8 ἐδεῖν. ΜΟρΡΆΡΙΟΙ ααϊθιι8. Τί 0} 1- 
θὰ5 δά αοί! ρούθηϊξζιαθ 40 δοίιι αἀἰβυ πού οθαι Πρ ν θυ Ἰηΐ, ἃ 

Αὐἱβέοίο 5. Ομ] Π65 5101 νυ] ἀθθαίαν νϑίθγαιη ΡΒ] Οβορ βοσ ἀ6 
ΘΘμΘγδ 06. αι! δΠ]Π0η 68 80] ν͵556 (οἵ. ΡΠ γ5. 1 8), εὐ τῷ δυ- 

γάμει ὄντε ψοΥἃμη ΘΧχβιβέθ 81 ἐγ] 66. ΠΟΙ ουϊηΐ, δοαίθ οἵ 

Ροιβρίοιι ὀχροϑβι! Ηαγθηβίθίη, Δ απ. (ον Κ. βἄοιβ. (68. ἃ. 

ὙγΊ5βθηβοι. ΥἹ. Ρ. 205 54ᾳ., εἴ. Ζ6]|16ὁγ ῬΗ. ἀ. ατ. 1]. ρν. 108. 
Ἐοταμ Ρ]ΔΟΙΕἰβ οὐ ἀρ ΘΠἘ15. π6 ν᾽ ἀθαύι οο θυ, βιιᾶτη ἀ68 
Ροίοπίϊα ἀοοίγηδιὴ ΘΟΠ τ δίθσιιβ {πη ἱπδρίαβ δ οομοϊα- 
ΒΙΟη65 {Π1 δάϊρδηίαν (τὰ συμβαίνοντα ἄτοπα "38, εἴ. δά 
«ΑἹ 8. 989« 22) δχροῃϊί. ΕΓ ρυπαπι ααΐάθηι,. 1046) 96 -- 
1047. 10, ρΡ]Δοίε8. δουατη βθηβαιῃ ον! ἀθηξίδη ΟΡΡΟΙΪ, ἀ6- 

᾿πάφθ, «10 ---20, οχ δου βϑηξθηία ποὺ ἀθοθῦ σοηβθαὰὶ αὖ 
ΘΘΠΘΓΑΙΙΟ 80 πηΐαί! 9. ΟΠΊΏΪΠ0 (ΟΠ! ]ΐατ. 

α) 1046 38 --- 1θ047« 10, ΔΙορΑΓ οἱ ποπιΐηθι οΟῃ θη πηΐ 

6586 Διο δοξαμη, 14 δβὲ δαΐθιῃ οἰχοδοιιεῖν δυνατόν, εἰδὶ 4πππὶ 

Οσοπρϑίιϊι5. 510 ἴῃ Θχϑίγιιθηο δϑαϊΠοῖο; ΙΒ. ΕΥΡῸ δϑύ δυοῃϊίο- 

οἴ. 5ἰιππ]δίαιιθ. οοορὶς δχβίγπου δα! Ποίτμη, «6811 6586. 8ἃ:- 
αι δοίι5. ἈΌῚ ρυϊμηαπη (6511 Δοαϊοαᾶγο. Αὖ ΠΟΟ ἸΠΓΟΙ ΟΠ 68 

οομῃδίαί, δά ἱρβᾶμπι ροίθηΐξιδηι, σθαι! δ4 ΔΘ Πα Πα ἃΓ- 
ἴθι, γνϑὶ οοιμηρδᾶιαηάδπη νοὶ ἃοϊθπάδῃι ορογίεσα ἰθιηροΥ 8 
βρδίϊαπη εὐ οαῖιβὰθ φαδθάδμηι ᾿πίουοθδηῦ; ΠΘη]0 ΘΗΪΠ Θχίθμι- 

Ρίο πὲ δγοβι(θοίιβ, 5644 αἰδοῖ μα ἀδιμῖμη. οὐ τηα]τα Θχϑγοϊίᾶ- 
{06 Θδπι 5101 σοιηραγαΐ [δου αΐθιη, θα οχίθιηρίο ἀ6βεΐ 

6556, Πἰἶδὶ ΡῈ. ἰοῃρῖιβ. ἐθιη ρου ὶβ ἰπ ον ἃ] Πππ ν 6] ΟὈ νι ψ 6] 
ΘΤΆΛΙΟΥ απδοάδιη αἰθοῦο ᾿πίουοθββου. Βδραρπδῦ ἰοτέαν. ΝΙ6- 
ΘΆΓΙΘΟΓΠῚ ΘΟ ΘὨΐαΏ] οἱ ψϑυϊξαεῖβ ᾿π 1610, 4π0 ἃ ἴῃ σΟΙΠΙΠ ΠΗ 
Θδα6. Πϑοθδβδυϊᾶ ΘΟ ΠΙ ΓᾺΡ ΟἸΠΗΐ ΠῚ ῬΟΓΒαΔΒΙΟΏΘ. --- [{θπι 51] 
Δα Τ65 ᾿ῃϑηϊπηὰ5 ἐγαηβίογί αν ΔΙ οατιοουιπι βθπίθηίξα, α 4, ατιδπι 

ἴα]5α δὰ ἰξ ἀρραγοί; σοῃβθααϊξαν. δηΐμὶ ΟΧχ θᾶ, αὖ πα }|8 Τ68 
56Π510115. 6586. ΟΠ ΪΠΟ ΘΘηΒΘΙαΙ, ΠἶΒῚ ΟἸΠῚΠῚ 56η811 ΡΘΓΟΙΡΙ- 

ἴα, 4ὰ8 6 ΡΙδηθ Ργοίδοογαθ οϑί βϑῃξθηΐία, ΟΡΙΠ8Π118. Γ68. ἔθ] 

80 ἴα!658. 6886, πη οἱ απ8 1685 ρδγοϊριδηίασ. Εὖ ἀΠΟὨ 8 ΠῚ 

ΒΘὨ ΓΘ Πη4Ἰ π6 [δου] αΐθμ φαϊἄθπι οαϊ 48] 55 ΔΙ ΔΕ ΠΏ ΓΕΓ, 
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εἶδὶ απ ααϊἃ βομεϊξ, βοααῖίαν αὐ δα οιη 5ᾶθρ6 οοάοιῃ ἀϊ6 
οὐ οδοιμ 6556 ἱπάϊοοθηῦ οὐ ν᾽ ἀθῃίθῃι. 

Ηδοο πηϊνϑυβᾶ ΔΓΡΊΠΠ ΘΕ ΓΔΕΪΟ ; 512 0115 1 ψΟΥΌ 158 τοϑίδῃξ 

{πα οχρ!!οαϊοποαι γοααϊγδηΐ. --- 84 οὔτ᾽ οἰχοδόμος. Ῥατ- 
ἐἰσαϊαο οὔτε ἀοῖπάθ ορροβίία οϑί ραγί. δέ αϑῦ: ὁμοίως δὲ καί, 
εἴ. δα Ζ 16. 1040) 6. --- 837 μανϑάνοντα. ἘΠ ρτορίοι 56ῃ- 
τοῃ αν οὐ ργορίον μη Πα ἀϊμοιη ἃ] ογῖ5. ν. λαβόντα φτορὰ- 
ὈΠΠΠῸ5 ν᾽ ἀθίαν βου! θη άπ 6588 μα ϑόντα, απο Βαθοὲ ΑἸοχ. 
Ρ. 540, 15. --- α2 οὐ γὰρ δὴ τοῦ γε πράγματος φϑαρέντος" 
ἀεὶ γάρ ἐστιν. δου. πρᾶγμα ἴΔο. ΠΠπ6 ν! ἀθίασ ᾿μ 6}Πρὶ ρΟ556 
ἀδ τηδίουϊα αὐτϊ δ᾽ τοι βαθιθοία (οἵ. ΑΙοχ. Ρ. ὅ40, 21: οὐ μὴν 

τοῦ γε πράγματος καὶ τῆς ὕλης φϑαρείσης), αὖ Ατ΄ αἰοδί 

ΔΟαΙ Ποδπαὶ αἰΐδιηνα δυίθηι ΠΟ 6586 ἰηΠ46 ΒΌΒΡΘηΗΒ8Π), ὈΓΓΙΗῚ 

ἰαρί4θβ. δὸ ᾿ῖίρῃα βυρρθίδηξ πθοηθ. 8564 Βᾶθο ᾿ῃίθγργοίδεο 
Δάιηΐε πο ροίοβί ργορίου ργοχίπα νοτθὰ: ἀδὲ γάρ ἐστι, 
4πᾶ6 46 τηδίουϊα ἃ 8 ργοίθοίο ἀἴοὶ ηθαποαηί. []ἴδαι6 60 νἱ- 
ἀοιηιν δα Ἰθὶ, αὐ πρᾶγμα 6586 Ραΐοιηι8β ᾿ρΡ88Π| ἈΓύθιη: ΔΓΊΘΙΠ, 

αἰξ ΑὙ., δι {0 ααϊδρίδιη. Ρ6Ὶ ΟΠ] ν] ΟΠ θη γ6] 8118. 416. οδιιβί8, 
Π6Ο Ψ6ΙῸ αποά ἰρβϑἃ ἃΓ8 ἰπίθγοι ἀθυί, δᾶ θη] δθίθγηδ οϑί. 

ΑἸΟχαη ον ρτὸ ν. ἀεί ἴῃ ἰθχία Βαθα ρᾶτί. εἰ, Τῃ. απὰ ΘΧρ]!- 
οδηα ἔγιβίγα νἱ θέαν ἰαθοτγαᾶγο ρῥ. 540, 2ὅ. --- αὉ ὅταν παύ- 

σήται, οὐχ ἕξει τὴν τέχνην. Ἠδδο ἃροάοβὶβ ρᾶτγιιπι ΘΟΠοΙἢΪ 

οαπη Ρτοίαβι: εἰ οὖν ἀδύνατον. Οὐοά ομΐμ ἰπ ῥτγοίαβὶ αἰχίέ: 
51 Πουὶ πο ροίεβί αὖ 415. ΔΠΠΓ6Γ δια ἀγίθμ, ἢΪδὶ ΟὈ]νῖῸ 

οὐ Ἰοῃρίτβ ἐθρΟΥ 8 βρδύϊιπι ᾿πέθγοθββουῖδ, ᾿η46 ΠΟ ροίεϑί 

ΘΟμποΙαάϊ: πῸἢ ΒΑ] 6 010 ἀτίθη βἰπι] δίψα 6 θᾶ} Ἔχ ΓΌΟΓ6 ἀ68[6- 
τέ, 564 ἴρβαμη οοπίγαγίιπη. ΟὐᾶγΘ ἈΡΡ ΤΟΥ δα ἸΠΓΘΥΓΟΡΔΠΑΙ 
Ραγεϊοαϊαι πῶς ἴῃ Ποο δηπηοῖδίο ρουϊη46 δἀἀθη 8πι| 6556 
αἴαιιο δά άϊία δϑύ ἴῃ ρτοχίιπο, “4: πῶς λαβών, φιοά εοηῇν- 
τηδγὶ ν᾽ ἀθίιν Ἰη ογργοίδίομα ΑἸοχ. ρ. 540, 29: πῶς, ὅταν παύ- 
σηται ὁ οἰχοδόμος τοῦ οἰχοδομεῖν --- οὐχ ἕξει τὴν οἰχοδο- 

μιχήν: δῦ 51 μᾶθο διηθηάαίο διάδοίου νυ] ἀθαίι", μοϑβί τέ- 

χνὴν Ἰἰοῃΐαβ ἀἰδεϊηρ θη άππη οὐ μὰθο γ θα οἴμπὶ 564 ΘΏΕ ΕΒ 
ΓΕΒ. σΟΠΪ ΠΟΘ 6556, 4851] θ]ΘΗΪΠ5 8160 αἰοίιιπ) 510: εἰ 
κατὰ τοὺς Μῆεγαριχοὺς ὅταν παύσηται οὐχ ἕξει τὴν τέχνην, 

πῶς λαβὼν πάλιν εὐϑὺς οἰχοδομήσει; --- αθ μὴ αἰσϑανομέ- 
γῶν. Οπαδιπηπα εοἀά. ΒΟΚΚ. οἴπμθ5. νἱ ἀθηίαν. θα γα 16- 
οἰ οπ οι μὴ αἰσϑανόμενον, ἰάτηο ποθὴ ἀατΐανὶ οὐ οἀ 4. ΑἸά. 
5010. Β655. βυθοῦ 14 αποά βοηξομίία Παριίαί: μὴ αἰσϑανο- 

Αὐιβίοι. τηοίαρ]ι. ο. Βοηῖι Ὗο]. ἢ. 20 
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μένων, ἴῃ. τινῶν, 1. 6. δὶ 51 48. βοηαί. (. 46 δαάθμπὶ ΓΘ 
Τ᾽ ὅ. 1010) 30: οὐϑὲν ἂν εἴη μὴ ὄντων τῶν ἐμψύχων. -- 
α9 χαὶ ἔτι ὄν. Λάιμοάσιη Ἰδησαϊάιμι οἱ ἰπᾶμθ 00 δδβὲ δά- 
ἀἰϊίαιηθηίαιη; οἴθημη στέρησιν, αὐ 46. ΠΟῚ τη 6 Γἃ 516 Πο6ρἃ- 

410, ΡΟΓ 86 σοηδίαδί ΠΟ ΡΌ586. {γρὰ] ὨΪ51 Οἱ ΤΟΙ 4886. 6ϑ8ΐ, 

Οὐάγα μαι βοῖο. ἃῃ οὐ. οχίρπδο διιοίου 15. 7᾽, ἀΟοΙ ἢ 

ῃ. 1. ποη βοίπῃ οδἀά. ΑἸ. 5.01})., φιδ6. δὰπὶ ἴθγθ βϑαιαμπέαν, 
564 οἰϊδιη 685. σϑοῃβϑηί, Θ᾽ Θ Πα] 81 ἰΘΟἴ ΟΠ 6} Βουναν θυ: χαὶ 

ἔτι ὡς. ῬτΟθΑΒΙΠ5. δὰ οιπθηάαίο νἱ ἀθιέαν. σΟὨ οΓ ΘΠ Δί 22. 

1022 80: ὁμοίως δὲ καὶ ἐν ᾧ ἄν ἢ χαὶ χκαϑ' ὃ καὶ πρὸς ὃ 
καὶ ὡς ἂν μὴ ἔχῃ περφυχός. ΑἸοχαηάον βᾶη6 νυἱρδίδιη ἰῃ- 
τογρτοίδξιν ᾿θοιομθι, Ρ. 541, 20: χαὶ ἔτι ὄν, μὴ φϑιαρέν, 
4αδιηδμ). ΠΟ δϑί ργδοίουμη! θηάπηι, αποὰ οοἀ. Δίομ. ρΡγῸ 
ὄν οχμρθοῖ ὡς οἷον. --- «10 χαὶ χωφοί. Ἠδδο νοῦθὰ ποθὴ 

ἰητογρτϑίδίαν. ΑΙοχδη ον, οἵ. δὶ 1ῃϊ πη Πυατι8. ΘΧΘΙΡΠ ΤαΒρο- 

χοιῖβ: δὲ οὖν τυφλὸν χτλ., Θχϑρθοίθβ ροίϊαβ. οαθοϊξδεὶ, τὐὖ ρυὶ- 

ψϑί! θη, ΟΡΡΟΙΪ οἰπβάθη. 6 ηβιι8. μὰ ἐδ, δ μη} Αἰ ἢπ18. ΒΘΠΒ118 
ΡΙΙνδύίοπθ. (γα ἀπ ᾽0. δη απ] μον ἢν ΡΙ σα. ΕΥΓΟῸ- 
το ἀδργαν δίῃ 510. 

Ὁ) 1047κ« 10 ---20. Οεὶ ροίοπίϊαο. οὐ δοίιι8 ἀἸβου πη 6 Π6- 

σϑηΐ, ΟἸΠΠ6ηῚ {Ο]] πη τηοέτπηῃ ἃ 0 πππξαϊοη θη. Νδμη 81 1, αποά 
ποηά τη δϑί, π6 ροϊδθῃξίδη φα!οὴ Βα οῦ ἢ θη41, οροτγίοῦ μπᾶ 

6888 ἀδύνατον γενέσϑαι: δγρὸ, αποά ποῃάτπιη 6βέ, Ὡ6. ἤθε ὶ 

4αυϊάδιῃ ππαπῶμ μοίοβέ. --- «18 τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦτο ἐσή- 
μαινεν, ἷ. 6. δπο ΘΠΪμ ΡΟΒΕΪ 8 6586 τοῦ ἀδυνάτου νῖιῃ οἱ 
5 6. Π ΟΔΌΙΟΠΘ.., Πἰμηἰτι αὖ δα ΘΥΡΓΆΓ ἱπά!σθιητβ, 4πὶ τὸ 

ἀδύνατον [τὸν] ν6} ἴογθ ἐϊοδί, -- «20 οὐ μιχρὸν τι, ἰηΐ. χί- 
γησιν χαὶ γένεσιν, ς0}}. «14, 

1047. 20 ὥστ᾽ -- 2 ἐστίν. ἴΐὰ απ ΔΙΘρ νιοὶ, βαᾶ 
αὖ ῥ᾽ δοϊία. ἐαθδηύιν, ΤΘρΡαΘ Δ 6. ΘΟ ηζα1 56 δία) ον] Θηίϊ86, 

σΟμοΙ πα 1 (ὥστ᾽ «20}}) [α]βᾶμη. 6586. 681) ἃ πᾶ ρῥγοΐθος βαηΐ 

βϑηξθη 8) οὐ 6586 τ θὰ Δα δυνάμει ὄν. ῬΟοβιιῖδββ8 
Αὐβεοίθ οι ἴῃ Αἰίο ΓΟ. ἀυϑι]θηξο ὩΘὴ ρΡΟΐοπέϊαο 5664 ροβ5ι01- 

1018. ΠΟΙ 6 ἢ), Βαρτα ἰδ τη οὨϊέι δὲ δα 1. 1θ4θαᾳ 3; 6δη- 
46 μλ ΡΟββι ἢ Π {15 ποτ ηθιὴ ἀοίηδ ἀ6βου 1, α 24 --- -26 (οι 5 

ΘΒ οἷδέϊ ἀἸδυπου] ἤθη. οιηθηάανὶ Ο85. Ρ. 17), δ. δχϑιηρ 8 

1Παβίγαί, α 20 --- 29. --- Ῥοίξοηξίδο. ποίϊοι θη αι ἀπ} 15 νο- 

ΘΔΡθ1}}18. Ατὶ βἰοῃῇηοοί, τὸ δυνατόν εἴ τὸ ἐνδεχόμενον, ᾿ᾶδα 
ὉΠῚ δοσαΓαίίι8. πβαγρᾶΐ ἴα νἱἀθίιν ἀἰβεηθιιογο, οὐ τὸ δυνα- 
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τόν φῬτοργία ἂς βιδ νἱ δά ρυϊμοῖρίτμ ἃ 6 Πα ν 6] ρϑε! ηαϊ τὸὶ 
ἰῃβίίαπι ρογέϊηοδί, τὸ ἐνδεχόμενον δαξθη Θ8μ) 5Ιρ᾿ΠἸ σοῦ ρο5- 

5: ΙΠ αΐθμ, Ρ ΟῚ 408}, 51 πα ΡΟ ΔΠΝ5. 6586 4π04 ἐνδέχεσϑαι 
αἰχίιμιβ, ΠΟ νη τ} 516 ἢ. ΠΟ}}}5 ΘΟΠ ΓΔ οδμλτ15. ἰρ81; οἵ, 

αἰέχ Οτρ. 1. ρ. 316. Εε τὸ ἐνδεχόμενον ἀπ! θ πὶ Πιμῃ ατι8 1 
Ρτορτίαπι {ΠΠππ τοῦ δυνατοῦ ποίοποιη νἱ ἀθέιν δαἀβοίβοογο; τὸ 

δυνατόν δαίοιη 886 06 ἰαΐίοτο βθῆβι 1(ἃ ἀϑαγραίαγ, υὐ ἃ τῷ 

ἐνδεχομένῳ ποῃ αἰ ογαῖ. [14 μος ἴρβὸ ἰόοὸ ἢδυὶ ἀρρᾶγοθι 
σοηἴογθηεὶ Αἢ. ρυ. 1 13. 324 18: λέγω δ᾽ ἐνδέχεσϑιαι καὶ τὸ 
ἐνδεχόμενον, οὗ μὴ ὄντος ἀναγκαίου, τεϑέντος δ᾽ ὑπάρ- 
χϑιν, οὐδὲν ἔσται διὰ τοῦτ᾽ ἀδύνατον. Ῥίιγ8. ΝὟἾ 1. 127,12 
(ε4. Βεκκ. υἱη.): τοῦ δ᾽ ἐνδεχομένου τεϑέντος οὐϑὲν 
προσήκει γίγνεσθαι διὰ τοῦτο ἀδύνατον. --- (ἰδίογιμι ἀρρᾶ- 
Τοῦ ἴῃ οἴγοι!ο σϑυβασὶ απδι ΐο ργοροηὶϊ τοῦ δυνατοῦ ἀεῇ- 
πἰἐἰομθι, 4απη ἡπϊάοιη τὸ δυνατόν ἀδβου δ ρὸν πθϑδίϊνδθ 
ποίϊοηϊβ ΠΟΘ ΔΕΙΟΠ ΠΏ, 4πὰδὶ θγονίαβ ἀἰοαῦ: δυνατόν ἐστι τοῦτο, 

ὃ ἐνεργείᾳ εἶναι. οὐκ ἔστιν ἀδύνατον. Οποά αυϊάθδπη υἱέϊ 
ἀεἤηϊθηάϊ Πἰοθὲ ΔΙ’ 4 πδητο τηϊπιιδίμν, 5 τὸ δυνατόν, πο 46- 
Πηϊ, ἀ6 φαδιίαξα φιάλη τοὶ ᾿ηΒδογθηΐο, τὸ ἀδύνατον, απο 
δα ἀοπηΐϊοηάθιη δαἀξοίβοις, ἄδ Ἰηΐθιηὰ οοϑίαηαϊ ΤΟρυρδη ἃ 
1Ἰη {6} } χθυηι5. (ἰορ βοῖα ἔϊηιπιδο  ϊοϊιοϊί, εἴ. ΝΥ αἴ 1. 1.), ἰὰ- 
τη 6 η ἰπἀ6 πομάπμη. ΟἸμη θη αἰγὶ αἰ ΠΟ] αΐθηι, ααδιη ΡΤῸ- 
Ροπθηάα μὰς ποίΐϊομα δὲ ἴῃ ρυϊμοῖρίο οο]]οοδημα Αὐ. 5. 11, 
νι  ἀθθιμηιβ δά 6. 1048. 80 544. 

Αἀ ἀοἤηϊοηάδι δύναμιν ἴα ἢοο Ιο60 δάμη ΠΟίΓΟΠ μὰ 
ἐνεργείας, 46 πὰ ᾿ηἴτα ἀδιμιη), ἰμ46 ἃ σἂρ. 6, ἀρ ουῖτ5. ἀἶβρα- 

(01. Οποά «ᾳυϊάθμι νοοαθαϊαμι ἐνεργείας ἀπαατη 80 Ατσίβίο- 
(616 σἴιμὶ αἰΐογο ἐντελεχείας ποιηϊηθ ρου ᾿ΐὰ σΟὨΪ ΠΡ ἃ- 

(αν δὲ σοιηιηϊβοθδίμγ, αὖ 6 πη] πίγιπηαιια νι ἀθαίαν ΒΘ ΙΠΟΣΓΟ, 
γοἰἶβ86 σοτίς Ασιβίοίοϊ θαι ἀἸβουιηοη δἰΙααοἀ Ἰῃΐοι αὐγαπια 6 

σοηϑεϊαπονο, 4 αποὰ ν6] οχ αἰϊνουβιίαέθ νοι] ον 60η- 

Βϑῃίδη θη) οϑί, ἐχ μος πιᾶχίπιθ ἰοο0 ἃρραγοί, φαοα ἀἰοϊέ: ἡ 
ἐνέργεια ---, ἡ πρὸς ἐντελέχειαν συντιϑεμένη (151 ἴοτία τὸ- 
οἶα αὐτὴ ΑΙοχαηάγο βου θιίαν συντεϑειμένη). οἴ. 8. 1θὅθα 23: 

ἡ ἐνέργεια --- συντείνει πρὸς ἐντελέχειαν. Νιπίγαμ) ἐντελέ- 

χεια, αὐ ἀδβοθπάϊ ἃ} δάϊθοίϊνο ἐντελεχής 1ἴ. 6. ΡΙ απ 8, Ρ 6 ᾽- 

ἔθοΐαβ, ρου[οοι οι Ταὶ βἰρηϊ ποδί; ἐνέργεια νογο, ἀογίνᾶ- 

ἔπη ἃ ν. ἐνεργεῖν, δᾶμη δοίϊοποιη οὐ πη ξαί!οηθη), 4πᾶ ααϊα 6Χ 

ΠΟ Γἃ ῬΟΒΒΙ Πα δὰ ρ]θηδμ ρογάποϊζιν οϑβϑθῃέϊδη. (δι 6 
20" 
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ἐνέργειαν διππη} οὐ ρου]! γι ἸΟοιπὶ ΠᾺΙ ΘΓ ἀἸο δ Ὁ] ἃοϊατ 
46. υΐαίίοηθ οἱ πποίπ, οαηοιηιθ ἀἸοἰὉ ΡοΥ ΠΟ Γο οὐ ἐθη- 
ἄογο, συντείνειν, συντεύίεῖσϑιαι, δά ἐντελέχειαν, ρογοδοίαμι ΓΟῚ 
βίδίιιη. ἀπ ᾿η46 σοηΠοἰδέιν. ϑ64 ᾿Ἰοοῦ δἰζθγιη ΡΓΟΡΤΙΟ. ν Δ], 
ΔΙογα τη ΠΠΠ6 ΠῚ νἰδθ 5 Ποοῦ, ἐαηθη Πᾶθο ἀπὸ ᾿ἴὰ ἸΠΈΟΙ 56 

ΟΠ άογθηΐ, αὖ ἔδοι 6 ρραυθαΐ σαν ΒΘ ρΊββη 6. ΠΕΪ]Ὸ πΒῈ Ρ ΘΠ ΕΓ 
ἀΙβογηῖηο. οἵ, Τιθηά. 46 δη. Ρ. 397. --- «32 ἐνέργεια ἀαδιη- 
απᾶπι ρυδοά!οα!! ΙΟοιπη. ΟὈΕηο, ἰαιμθὴ ἁγεϊοα! αι 1460. 510 

νι ἀοίιν αἀβοίνι886, τὰ βισμ Πσοίι θὰ ἐδ ἡπὰ ἀρίπηι5. ἐνέρ- 

γεια. -- α83. ἄλλας δέ τινας κατηγορίας. Νόοη εορίαπάππι 

ἄς ἀδοθη 5.1Π1}}18 ΤΟΙΤΕΠῚ ΦΘΠΘΙ 15, 5664] χατηγορία ππῖνοῖ- 

581 ργδοα!σαηθηΐξ πΟίΙΟ 6 δΔοοΙρ ΘΠ πὶ; ΠῸΠ Ἰποίιη), αἱξ, 564 
Δ11ὰ φαδοάδμῃ ἀ6 115, ασθδα. ΠΟ 88ηΐ, Ργδο Ποδμη8. 

ΠΕΡ ὙΠ 

ΤΡαἰΠιιιίιι" χιιὶ αἰϊσιηί., 6586. αἴηιΐα δυνατὸν εἶναι, πδα 
ἑαηῖοηὶ πριψιιαηι ἐμίιηι. 10.470 3 ---14. Θὲ δὴν δι δὲδίοηία 

μἶιι5 γνϑὲ ΑΓ, προοϑϑδαρὶο οοπὶιποία οδΐ δαϑὲδίοηϊα αἰΐον 5 

γοὶ 13. εἴξαηι δἰ ρμοσϑὶ ὶἰίαίο γοὲ Α εοπἱμποία 651 ροϑ5ὲ- 
ὑἱϊἐία86 νοὶ 18. οἱ υἱοἰδϑίην 6 δοπὶιποία ἡθοθδϑαγὶο ρμοδϑὲδὲ[ἐ- 

ἑαίε εονϊιγοία ἑΐθηι δι δἰ δίοηίδα οοἰϊ αὶ ροίοδι ---- ὑ80. 

1047) 3 εἰ δ᾽ -- 14 ἀδύνατον δέ. 81 δὰ εβὲ τοῦ δὺυ- 
γατοῦ 5ἰσὨ! ΠοΔέΟ, τ 51 ρουυ Θηἶββα Ροῃδίαν δ οχϑβι βίο 8} 

Π1}}] ργορίογθα δοοίἀδύ ᾿πὴρ 551}}}}6, ΠῸῚ ᾿ἰσθῦ γϑγο 10]: 6588 
4αϊάρφιη. 414 γ)00551}0116, 564. ππηπαδιη {πέμσαμι; 1{ᾳ ΘΗΪΠῚ 
ἀπδ6 510 ΠΗΡΟΒΒΙ 1} 15. τἱβ 80 Πδίαγα ῬΓΟΥΒΙ5. ΠῸΒ [πο]οί, 
Μ οΙαΕ ἀἰχοῦι ααϊβρίαια: ΝΙΒΠ] πηρθ 1 αποιηϊηι8. φα! ἀρ 81), 
σαδιη απ ΡΟΒΒΙ1] 6. οϑὲ 6586. γ6] ἤΠδυὶ, 6 ΘΟ 810 Π60 
Παύ; ᾿τἰὰ4πὸ δα ἀθιὴ 4160 ΠΠπϑαμὶ ἀρ Παΐθαι ααδάγαί ρΌ586 
1ΠΠ πὶ φαϊ οι Ἰπ 6 5 ΑΓ], 564. ΠΑ Έ Δ. ᾿η θη δαγδίμιη 111. (τᾶ 6 
41 ἀἸοῖδ, 15. φα!α 516 ΠηΡΟΒ510116. πο τϑραίανε. ἘΘηΪη 6Χ 
ΡΓΟροβίία δηΐθα τοῦ δυνατοῦ ποίΐοηο (ἐκ τῶν χειμένων 10, 

εἴ. 8. 1047α 24.) οοπδοαπίξαν, τ΄, 51 τ νϑιᾶ 6886 ΡΟΠΔΠΉΙ5 16 

ααοα δβῦ ρΟββ10116, [αἰβμι ἢοο [οτίαββο 56, 56 ΠΟ 8ἰΐ πη- 

ΡΌΞΒ10116. Αἴ 51 ΠΠηθδπ) ἀἸ ΟΡ ΌΠΑΙ ΘΙ Π]ΘΠΒΕΓΑΤΙ ΡΟὨΐηι15, ἰά 

ΠΟ. 50}π|π|| [αἰβίιη οϑέ, 804 πηροββ10}}6. ΕΓΡῸ ρΟΒ510}Π {8615 
οὐ ᾿πηρ 551 18 {185 ΠΟύΟΠ65. ΠΟ Ροιβροχὶξ, 81 ααῖ8 41εἸ Π- 
ΠΘδἢ] αἰ ΔΡΌΠΑΙ ΘΙ 6586 απο δυνατὸν μετρεῖσϑαι, προ ἐᾶ- 
16 ὈΠΩΆΔΙ Π]ΘΠΒιΓδέιι ἰμ], ἀ6 ΡΟγπ6. 41118. ἴῃ ΤΟΡθα8. 
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)8 εἰ δ᾽ ἐστὶ τὸ εἰρημένον δυνατὸν ἣ ἀχολουϑεῖ, Οοη- 
βίνιαθ: δὲ δ᾽ ἐστὲ δυνατὸν τὸ εἰρημένον (ἰηΐ. τοῦτο, ᾧ ἐὰν 
ὑπάρξη ἡ ἐνέργεια, --- οὐϑὲν ἔσται ἀδύνατον, 8. 1047« 24), 
ἡ ἀκολουϑεῖ, ἰπέ. ἡ ἐνέργεια, 404 νοῦ. ρῥτορίογοα ροίοϑί 
ΒΌΡΡΙοΥΙ, ααΐα Ρ6. τὸ εἰρημένον οϑί βἰβη!Ποδίιμι. --- ὁ τὰ 
ἀδύνατα εἶναι. Τα Πηϊνιι5. εἶναι βιβρθηϑιβ οϑὲ ἃ} ἀδύνατα, 
ἃ Ρουθ ἀϊοίμμι οδὺ ὑ8 ἀδύνατον εἶναι, δυνατὸν εἶναι ἢ 
γενέσϑαι. οἵ. ΝΥ αἰ Οτρο. 224 14, Αο διαφεύγει πᾶς ταίομς 
τὰ ἀδύνατα εἶναι, φιαομ δ) ἀπᾶ6 τ νοῖὰ ἀδύνατα 5αηΐ, δᾶ 
α τὰ δυνατά το[οτιιηΐ. --- ὁ 7 μὴ λογιζόμενος τὸ ἀδύνατον 
εἶναι. ῬΙΘηΐ5. δὲ πηδ 915 ρουβρίοσ Αν, δα! 556: τί ἐστι, αἱ 
γϑοία ἰηουριθίαίαν. ΑΙοχ. ρ. 44, 7: ὁ μὴ λογιζόμενος μηδὲ 

γοῶν τὸ ἀδύνατον τί ποτέ ἐστι, καὶ τὴν διαφορὰν ἣν ἔχει 
πρὸς τὸ δυνατόν. Αὐὐοα!αμι δαύθιη δηΐο μη, ψαδιηηααδιη ὑπο υῖ 
νἱ ἀδίιι. ΑΙοχαηάοι, οἰ θη ππὶ ρμαΐαν! οαπὶ ο04. 7΄, αιΐᾶ Ρ6Γ 
μος ρᾶγίϊο, τί ΔΙ ου αν οαγ 4815. ἀϊδο δ] οι ἀϊοαί δυνατὸν 
μετρεῖσϑαι. (δέον μᾶθο νουθᾶ: μὴ λογ. τὸ ἀδ. εἶναι χαδϑὶ 
ἴῃ ρᾶγθηίμ6ϑὶ ρομθηάα, δὲ ργοχίμια: ὅτε οὐϑὲν χωλύει δοη- 
᾿πρ πὰ ΟἸΠ) 5ῈΡ ΟΡΙΟΥ 15: 51 4815 ργορίογθα 5101 νἹ ἀθδίαν 
ν ΓῈ ἀἴσογο, ἀρ ΟΠ] 6 μ 6886. ΡΟΒΒ101161) ἸΠΘΠΒΌΓΑΓΙ, Π60 ἰὰ- 

16 ΠΟ ΠΒαΓ δ 1Γ], αἶα ΠΙΠΓ ὨΪ}1] πηρθαϊαί εἴθ. Ῥδτγ- 

{(ἰοι] απ δπίοιῃ δέ ὑ8, αὖ ροβϑιύ ἢᾶθο Θηϊοδ! ΡᾶΓ8. Γοοίο 
οοπβίγα! (δυνατόν τι ὄν --- ἴ. 6. φιδιηάαδι οϑὲ δυνατόν --- 
εἶναι ἢ γενέσϑαι μὴ εἶναι μηδ᾽ ἔσεσϑιαι), οτηῖδὶ οἴπη οοα. «Αν 
οὐ ΑΙοχ. ρ. ὅ44, 9. --- 12 τὸ μετρεῖσϑαι (ἴπΐ. τὴν διάμε- 
τρον) ἀδύνατον, εἴ. 46 διαμέτρῳ ἀσυμμέτρῳ δᾷ 4] ἃ. 988) 16. 
- "14 ψεῦδος εἰ ἀδύνατον αι! Αἰ Γδγαηΐῦ ᾿ἰ5 οι ρΓΟρ6 νου] 5 
οὐ 1Ιβάθιῃη. ὀχ ρ]} 185 Δα, ΠΠαβίγας 46 οοοῖϊο 1 12. 281 8 --- 14. 

1047) 14 ἅμα ---80 ἀναγκαῖον. Ἑληάσριι ρΡγΟρΟϑΙ0- 
ΠΘΗῚ 5101} 6} ἴῃ ᾿πο άπ οΟΙηρτοραύ Δη. μι. 1 15. 34« ὅ 566. 

(ὐομ!απούδιη. δαΐθιη ἤδη ΤΕ ΘΟ ΔΙ ]ΟΘῺΙ ΟἿ ΠΡ ΘΙΙΟΓΟ 6580 
(ἅμα δὲ δῆλον }14) ρτορίογοα νΙἀοίαι 5 η]ἤσανο, ααΐὰ πιὲγὰ- 
4πὸ οχ δδάθῃ ροηδοῖ τοῦ δυνατοῦ ἀφοἤημοπθ, 41|8}15. ρτὸ- 
Ροβιία οδϑύ ὃ. 1047. 24. ΑΙ.) ᾶὸ ρῥτοίθοίιιβ ποίίοῃς ᾿δὰς πἰ!- 
ἴα ἀΥο θη (06 ᾿παἰτοοία: 

51 οχϑιβίθηξιδη τοῦ “4, ὨροΟββΆ 0 βοααῖαν δχϑιβίθηξια τοῦ 1}, 
ΘΟΠΒΟΠ]ΌΘηΒ. οϑὲ τι, 8ὲ «Α΄ ρόββι 6 οϑί, δὔϊδιῃ 18 ἤθοθβ86 581 
ΡΟΒ510116 6580. ῬΟΠδΙημ5᾽ ὁ 4 ποιηρίδιη ΘΟΠἐΓ συ τιμὶ οΟμίθη- 

ἄογο: 6558. φυϊάοιῃ ΑἹ ροββί 16, βο4 ργορίογθα π0) ὨΘΟΟβδῶ- 

τἷο οὐΐαπη 73 6586. ροββί!!6 (εἰ γὰρ μὴ ἀνάγκη δυνατὸν εἴς 
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γαν 17, τη. τὸ Β, οἱ ἰηΐ. εἶναι βιιβρθηβιιβ οδέ ἃ δυνατόν, εἴ. 
δα δ). Εν ᾿ρτέπσ Ὠυπ8. 6 βοπίθηίία 28 πὴ ρ Ο55101}6 (οὐϑὲν 
χωλύει. μὴ εἶναι --- ἰηΐ. τὸ Βὶ --- δυνατὸν εἶναι "17, 1. 6. οὐ- 
ϑὲν χωλύει εἶναι τὸ Β ἀδύνατον εἶναι). ἴδιι οβίο «4 ρο8- 
510116. Αἰααΐ πος 51 δϑῦ ροββίθι!6, 5ῖ ροῃδίῃν τὸ νϑσὰ 6886, 
ὨΪ81] ΠπηρΟΒ51 0116 ρτορίθγθα δοο αϊ, οἵ, 3. 1θ0474 24. Ροπᾶ- 
ἴα ἸΘΊ ΕΣ ΑἹ 6556, {{π|ὴ ΘΟΠΒΘ]ΆΘη5 δϑῇ οχ θᾶ, πδη ΡΟΒα]- 

1118, ΠΥ ΡΟΥΠ 6581 δέϊδηῃ 18 οβ86 (τὸ δέ γε αὶ ἀνάγκη εἶναι Ὁ19). 

ΔῈ γροβίξαμι δγαΐ ἃ) δάνθγβαγίο 78} 6856. Πππρόββίθ!! 6 (ἀλλ᾽ ἣν 

ἀδύνατον δ20). Οιὐοά 51 δϑί ᾿πηρ 55:}}}6, σοπβθααϊξι Π6ο685- 
Β8110, πὖ οὐδ) ΑἹΥ͂ Πρ ΟΒΒ10116 51} (ἀνάγχη χαὶ τὸ Αἴ εἶναι 

21, ἴμΐ. ἀδύνατον); δὲ ροβίξαι) δϑί 80 ἰῃ! 10 (οϊιι5. ἀΓρτι- 
ἸηΘη ΔΙ ἢΪ8. «4 6586. ΡΟβ510116. Ἠσϊο ἸοἹτπγ Προ 6581 σϑρα- 
ϑηδύ αι04 σοηΐοηα! Δάν ουβασ 5 13. ΟΠ 6556 ΠΘΟΟΒΒΔΤΙΟ Ρ08- 

510116 οὐ σὰ Θὰ βίδγθ πΠ0ὴ ροίοβί. ΕΘῸ το[αξαίο βϑηςθηξδθ 

Δαν Βα σῸ σοι ρτοθδίπμ οβί, ἃ απο νο]αΐμηιι5, 51 σαπὶ δχϑὶ- 

βίδηϊζ.ἃ τοῦ “4 σοπιαποίδ 510 οχϑιβέθηξζία τοῦ 18, ἰδ οατπι ΡΟ 551- 

θη αΐ6 τοῦ ΑἹ σοπϊιποσΐδιη 6556 ΡΟΒββιθ Πέδέοιῃ τοῦ 15, ν:22---260; 

80 Ρογη6. νἱεἰββίτη, 51 οὶ ρΡΟϑβι Παίς τοῦ «4 οομϊαποία 6β᾽ 

᾿ΡΟΒΒΙΙΠα5 τοῦ 28, 5ϑαιήίιν αὖ, 51 δϑί «4, πϑοθββδυῖο δε μ 

810 22, "20 --- 30. 
ϑϑοτπίαβ 51 ἴῃ ἸΠ ουρ οί πο 06 ἰθ60 ἀπιᾶ5 ἰοχίτ8. διηθῃ- 

ἀδίίοη 68, 4188 Ρτοροβα Ο}5. ρ. 123 534. ΕἼ' αἰέογα αυϊάθιῃ, 

υοα }19 τεϊϑείη τὸ 4 βευῖρβὶ ῥρτὸ νι]ο. τεϑείη τὸ 4.8, ΑἸο- 

ΧΑΠΟΤΙ οὐ ἢ 6588. διοίογιίαίε βαΐβ σοπιηπθηήἠαία νιάἀοίαν, οἵ 

σΟηΠγμδίατ' ρυδϑίθγθα Ἂο] αία οαάοιη Αμαν οογαιῃ ἰ. 1. τὰ- 
(᾿ΟοἸπαίοη6. (δοα ἀπέίοριη ἀείπάο, ὁ 19, Α οὐ 8 ᾿Ἰῃίευ 56 οοθιη- 
᾿ηπίανὶ οὐ νοο. ἀνάγχη 6 ἰδοχίῃ βθοίτβὶ, 14 ΠΟ ΡΟββιπῃ Α[1- 
[6Υ ΘΟΙΠΙΠ ΘΔ 1γ6, ὨΪ5ΞῚ απο ν 6} πϑοθββᾶιῖα νοὶ] ἀρίὰ σογίθ δὰ 

ΓΔΕ ΟΙ Δ Πἀϊ οΥγἀϊηομ ἤὰθς ν᾽ θέσπιν θη άαίο. ΟΠ νυν ΘΟ ΓΒ 

84 "ι. 1. δῦ δα άἀθηα!β ροίϊ5. 4πδηὶ Ομ 6 8 418. ν Οοα θ }15. ἕοχ- 

[ὰπὶ οιπθηἠαηάιη μαΐαῦ πιπο ἴῃ πποάτη: εἰ δὴ ἀδύνατον 
(ἰμέ. τὸ Β), ἀνάγχη εἶναι (ἴμί. ἀδύνατον) καὶ τὸ Αἵ, εἰ 

τοῦ ΑΙ ὄντος ἀνάγχη καὶ τὸ Β εἶναι: ἀξ τππϊν ογβατῃ {ΠΠππΠ| 
Ιοσαμι 20 ἔστω δὴ --- 22 Β ἄρα οι ο04. 4 εὐ ΑἸοχ., ααὶ 
ΘΠ) ΠΟ σ᾽ δίαν ᾿η θυ θίδυι, οὐ θη άα 6586. Οὐ θη δ 

μᾶθο σουθὰ 6588. δίΐδιη ὙΥ̓ αἰ εορβοῦ Οτρ. 94α ὅ. -- 25 μὴ 

ἢ δυνατὸν τὸ οὕτως, ἰ. 6. ἐὰν τὸ ΑἹ ἡ δυνατόν. --- "28, 

ΠΟ δϑύ ον Ομ Αἰθχ. ᾿Ύ 5. δἴναι. οἸη 8. ΘΓΙΠ5. ΘΏΪπη 
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εἶναι οοῃϊπησία) οἴ αὐίίοαϊο τό βιυθιθοίπι οἵοις δηπη- 

οἰδεῖ: τὸ εἶναι δυνατόν, αἰζογανη εἶναι ἃ δυνατόν ϑι5ρθηδαιη 

δύ ρᾶιίον ἂὸ 629 δυνατὸν εἶναι, οἵ. δα δῦ. 

ΓΑΕ 

ἤδῖυονδα ρμοζοιἔϊαθ ο'θηθῦα φιοηιοαο οἱ απ, 1047 51 
--- 30, δὲ υἱηι διιαα δαουοθαπί --- (θάδα 24. 

οἰ αὐαςῖβ ΜΙ ρου οἶβ σοηῇοούβαια 115 ἀπ Οη θα5, 486 

οατῃ Βδο τοία αι οη6. ἁτίς οθηῃϊαποίαρ βιιπηΐ, δα δᾶιη γα! ρο- 
(θη ἀγα αἰβε πού! 6}, {πᾶ6 οὰρΡ. 2 φργοροβίία οϑί, αὐ α]τ6- 

ΓΝ 510 Θ'θημ8 ΡΟΥΘ ΠΕ σιμὴ ΓΑ. ΟΠ ἈΠ απ ΔΙ ἔθ ἸΓΓΑ ΟΠ Πα1η. 
γιάοίαν. φαϊάθιη ἤοο ἰσοοὺ ρῥ᾽αγα αἰβύηθθ ΓΘ ΘΘΠΘΓα, ΘΌΌΠ 
]1ὰ5 Τα οαϊἑαΐθ5. ἀἸοῖ δ Ρ 6. πδύιι γι. 5] [5 6586 (συγγενῶν Ὁ51), 

|1ὰ5. ΘΧ ΡΟ ΠΠ0 6, 4115. αἰδοῖ ρ πὰ ΘΟΙΙρΡΑΓΑΓΙ; 5664 τ νϑγᾶ 
45 ρμοϑβίγθιηο [060 ροϑβι, δὰ6 ΤΕ ΟΠ Πιπὶ ῬΟὐΘ ἢ ΠΤ τ ΠῚ 9:6- 
ΠΘΡῈ ΘΟΙΠΡΙ ΒΘ πηίαγ; 4185 Ρ.Πη0 ἰ060 ροϑιύ, τοίου θη 86 
βιηῦ δ ρούθης 8. ̓τγ Δ ]ΟΠ8 165, Ηἰ5. ἰϑτέι. ἀποθτι5. ἴῃ Θ᾽6η6- 
Τὴ ι5. αἰβεϊηοο οὐ αποιηοάο ἤδηΐ οὐ φαοιηοο νἱμη ϑ8ι18Π| 
Θχουοθδηΐ. ἄο γὑδί! μα 65. αα θην [δου 65, ἀαο δ 6 Τὰ- 

τ0η6 Ρομάθηΐξ, τῇ δαίθιῃ 1) δΟΌΠη6. ΔΠΪΠ1 ΘΟΘΓΏΪΙ, ΠΟῺ 

Ροββαηΐ 6556, πἰβὶ ργδθοθββϑῦ {Π4 δοίίο, ἀνάγκη ἔχειν (τὰς 

μετὰ λόγου δυνάμεις ) προενεργήσαντας "33, 86 Γ65. ΘΧΘΙι- 
Ρ 15 Ππϑέγαίαν 8. 1049 29; γδΙ (1118 νογῸ ἴῃ μοίθη 115, συ] αι} 
ἴῃ 5651} 5 γ 6] [ἢ οδ] οἴαοίνα ἰθΠ15. ῬΟύθη 8, ΠΟ 6δβ ΘρΡτ5 

δοίη) δηΐθα δχϑίβϑίου ααδιη ΡΟΓΘὨ 1. --ς {)]᾽ν ΓΒΕ ΔΕ 6} 

'ἴπ ποτ τὖ νἱπ] διὰ δχογοθδηΐ ἤδθο ἀ0 ροΐοῃς ἃ ΓῸ ΠῚ 

ΘΌΠΟΙα 60 εἰποίίαν, αοά ἰγγδέϊ μα! 685. ροΐθηξαρ πο 40 δά 
ἈΠῸ 6. ΘΟΠΓΆΓΙΪ5 ΡΟυ δ ηΐ, ΓΟ] 85. νοΓῸ δά αὐγαμααο, οἵ. 
οἂρ. 2: ΠΠ|86 ᾿ϑ᾽ίιι ΟΡ οΓδηΐιν, 1 δοίνα οὐ ραββῖνα ροίθηςξίδο, 
4παΐοημβ βαηΐ ρμΡοίθηξδ 6, Δρργ ΟΡ πααδηΐ αἰέονα αἰ ουὶ, ἢ 6 ν 6 1Ὸ 
ΟΠ [6 πι, ΟΠ 516 ΘΟΠΒΘ]Π6Ὼ5. οϑβοί, τ΄ σοηῃΐγαγα, 4110- 

τα ρᾶγοιῃ Πα ομέ [δου αξθιμ, δα! οἰΐαην οἰποίδης (ὥστε 

ἅμα ποιήσει τἀναντία α9. [πἰ. σοπα!Π]οπαϊθ, οἷ, Ο)»5. Ρ. 62 

8644.}, φῃοα ΠΟΥ Π0}] ροίεβί. Αἰμαηάα ἰοῦ ν οἱ ὃχ ἀρροίϊία 
ν6] ὃχ ἀθθογαίίομθ οὐ νοϊιηίαίο ἀθοουποηάμμ οδύ (ἕτερόν 

τι τὸ χύριον « 80), αἰγαπι 6 σοηέγαγ 8 ρογβεϊαί ρούθμξα 4}1- 
«ἃ ταῦ θη }15. Οποά Ὁ] ἀσογούαπῃι οὐέ, ἔθη νοῦ ροίθηια 
τύ! }15 ὨΘΟΘσβαο ἰά, οαἶπ5. οδί ροΐθηίία, οὐ φιοιηδάιμο τι 
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δβὲ ροίοπίϊδ, ρογποϊοῦ; ρογποῖθὶ ἰοττν παρόντος τοῦ παϑη- 
τικοῦ καὶ ὡδὲ ἔχοντος «15, 1. 6. ἐπιτηδείου ὄντος πρὸς τὸ 
παϑεῖν. ἘΣΧίοΘΓΠΟΥτ πὶ ΠΠΡ απο Γα ἢ Δ 56 Π{18Π) ΟῚ 6ϑύ 

4υοα ρτδοίογθα γα ΙΓ Πη115; Θὰ ΘΗ ἰδ ΠΟΙ οὕ 1 ΠΟ0- 

(0π6 ροίοπίϊαα δοσιγαία ἀοϑουρία (διορισμός α2, 20, εἴ, δά 

1 ἃ. 1005) 23), φιὰ [ἃ ἀδηηπμι οϑύ ροίθηΐξα, υὖ Δ 5᾽ηὉ 6χ- 

ἴογηᾶ ᾿ππρθα!πηοηΐα, 410 --21. Νδο 51 415 ἄϊτιο σοηΐγαγία 51- 

τη] σΟΠοιρ νου δ, δὰ βίη! ροίοβί οἴποογο; ποῆπθ οηΐπὶ ἢἃ- 
θεῦ ρΡοίθηξιδιῃ σΟηἐΓΑτα 5111] οἰ ποῖ θα], «21 --- 24, 

αὮ, 6010 ἀϊδίϊηχὶ δηίθ τὰς μέν, ποῃ οοπηηδίθ, αὖ ἰηἦδ 

ΔΡΟΔοβίη ΟΥΑΙ ἀρρατοδί. --- α11 ὄρεξις οὐ προαίρεσις ααϊα 
Ἰῃΐοῦ 856 ΑἸ ογαηΐ, ΑΓ. Ὀγονιο βισηποαί ΕΠ. ΝΟΝῚ 2. 1139α 

23: ἡ δὲ προαίρεσις ὄρεξις βουλευτιχή, ὑθοτῖπ5. Θχροιϊ 46 

τοί ἃηΐη. 6, 7, οἷ. ΤΡοηά. 46 δη. ρ. 180 544. --- «18 ὡς 
ἔστι δύναμις. Οποά να]οῸ οχμνοίαν: ὡς ἔστι δυνάμει, εοη- 
βίγα! ΠῸ}]10 π]040 ροίΐοβί. Οὐᾶγα ποη ἀπ ]έαν!, ΠΟΙ ΠΕ  νΈΠῚ, 

αθαι ΑΙοχ. Βαρα (Ρ. 548, ὃ: ὡς γάρ ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ 

ποιεῖν, οὕτως ἔχει. αὐτήν), 6 οοπϊδοίαγα Βιδηα, ἴῃ ἐδχία 50υ]- 

θεγο. (ἰομῆγιηδιι νἱ δία πδθο διηθηαδίϊο ο0]}. «22, 283. --- 

α24 ἐπεὶ ὧν ἐστὶν οὕτως ποιήσει, ἴ. 6. ἐπεὶ ὧν ἐστὶ δύνα- 

μις τοῦ ποιεῖν, ταῦτα οὕτως ποιήσει ὡς ἔστι δύναμις. 

ΟΑΡ. ΥἹ. 

«Μεἴιι5 εἰλδιἐπρϊέαν" α ροίοηπίϊα, 1048α 28 ----ὐθ.» πιονα ρμο5- 
δἰδεϊαθ. χα παηψάαηι αὐ αοίμηι ργοσν αι, αὖ δα ἀὶ- 

δέϊηβ᾽εἰΐι" ροϊοηΐία, χιιαθ ρον γίοϊίιν" αἀαίτι ---- Ὁ 17; αοίἴτι5 εἰϊ8- 

σογ τι)" α πιοίι --- ὑ8ῦ. 

1048α« 2ῦ ἐπεὶ --- ὁ0 ὕλην. Ἐχροβίία ρῥτορτία ροίθη- 
[ἴὰ6 ποίΐϊοπο (τῆς χατὰ χίνησιν δυνάμεως «25. ἰγδηδῖ δά 

ΘΧΡ]ΠΙοδηππὶ δοίτπι, πὰ ἀἸξραςα ΟΠ 6. βίμιι! σορὨϊίιμη. ΠῚ ἀ1- 

οἷδ ΔΙέογαπι Ιἄααο ᾿αύΠ5 Ραΐθηβ ροΐθμ86 οΘηι5, α 28, 1. 6. Ρ05- 

5: Παΐομι, οἵ. δὰ 1. 10404 1. Αἰᾳαθ πὸ βυρτὰ 3. 1047 24 
ΡΟΒΒ1}Π0αύθ Θχρ! ου ΔΒ! 1 δοίιβ, ἐνεοργδίας, ΠΟΘ 6, 1 

ππηο δ ἀοΠηϊ μά πη δοίην ἃ ἀβοῖβοιῦ ΟΠ ΓΓΙΔ ΠῚ). Οἱ ΡΟΒΒΙθΙ- 

ΠΠ 8615 ποίίομθιι, α30: ἔστι δ᾽ ἡ ἐνέργεια τὸ ὑπάρχειν τὸ 
πρᾶγμα, μὴ οὕτως ὥσπερ λέγομεν δυνάμει, 1. 6. ὑπάρχειν 
μέν, μὴ οὕτως δὲ ὑπάρχειν ὡς χαὶ δυνάμει ὑπάρχειν τι λέ- 
γομὲεν. Θ πο 40. δυΐθμ Θὰ οχϑβιβίθηξζια, 4φπδ6 δοία ἀϊοδίαν 
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6586, (ἰδέ ποτπαίαν ἃ ΡΟΒ51Π αἴθ, ΠΟ ποίϊοπα οὐ ποίϊβ ααϊ- 
ῬὈαβάδῃ) βρθοϊ οἷβ οἰγουιηβου 1, 564 584 618 Πα]οῦ Θχϑιῃρ 15. 1]- 
Ἰαβέγαββα 1), φυία οὐ δεῖ παντὸς ὅρον ζητεῖν «306 (εἴ. Τορ.1 
14. 105) 26: ὁρισμῷ μὲν οὐχ εὐπετὲς ἀποδοῦναι περὶ αὐτῶν, 
τῇ δὲ διὰ τῆς ἐπαγωγῆς συνηϑείῳ πειρατέον γνωρίζειν). Τία- 
486. ΘΧΘΙΙΡ]ΟΥΠΙ ΡᾶΓίἃ ἰῃίου 56 σοιηροηϊί, τὸ οἰκοδομοῦν εἰ 

τὸ οἰχοδομιχόν, τὸ ἐγρηγορός εἰ τὸ χαϑεῦδον, τὸ ἀπειργα- 
σμένον εἰ τὸ ἀνέργαστον: αἰίογα ΒοΙαη ΘΧΘΙΙΡ] ΟΠ τη 6πη- 
γα 51 ἅη0 οθίαπέι. σοιμρ οίϊμητιν, ααϊά 510 ἐνέργεια ἀοῇηϊ- 
ἔαπ εδὲ (ἔστω ἡ ἐνέργεια ἀφωρισμένη δ), ]ἐογῖ5. δοτιιη- 
ἄδηὶ ΘΧθηρ! Οὐ πηθι 158 ἀοϑουρία οϑῦ ροίοπίϊδ. --- 864 
4αππ) ΟἸΪ 115 ἴῃ ΤΟΡ5. δοίι8 αἰβέϊποίι5. 510 ἃ ροίαπέϊα οἵ 
Θδ6πὶ πδϑὶ ρτορονίίοηα (τῷ ἀνάλογον 7) ἴιοο ἀϊδογίιηθη 
θαι 6 ἀΘβου απ, ἄμμο ΠΟ Θδάθη ΡΙΌΓΒιι5 νἱ ἐνέργεια 
θα αἰοϊξαι, 56 α ἴῃ 8115 δά ροίδηϊζίδιι τγοίογίαν ὡς χίνη- 

σις πρὸς δύναμιν, ἴῃ 8118 ὡς οὐσία πρός τινα ὕλην 8, 9. 
Ιη δχθιῃρ] 8 ἰογ θη 415 δὶ νου ππ15 ΔΟααΊΘΒΟΟΓΌ, ἃρρᾶγού τὴν 
οἰχοδόμησιν πρὸς τὸ οἰχοδομιχόν τεἴοττϊ ὡς χίνησιν πρὸς δύ- 

γαμιν, οοηΐγα δϑαιΠποῖαπὶ δά τὰἀθῃ) πηδίθγ 8), ΠΟΙ Πθι δή 

᾿]Θηβέγἃ Τοίουγὶ ὡς οὐσίαν πρός τινα ὕλην. ϑ΄ἴη δαΐδμῃ) 415- 

ΟΓΙΠΏΙΠἾΒ ᾿ρβδη 4. ΘΒΙ γ Θυ μ.τ15 ΤΑ ΟΠ 61, ἀρ] 6χ σΟΓΗἰαΥ οδιι88; 

οἔθηϊπι ρούθηξζδθ 040 ΟρΡΡΟΙΠΙ Ια 15 τποίιι85 οὐ δοίιι8, 410 Γ68 

Δ] ρου! δοίη θη πδίμγαθ βαδθ ρογάποϊίαν, κίνησις, τη ἀο ᾿'ρ88ἃ 
1Πὰ ρμογίθοίο, ἐνέργδια 5ῖνα ἐντελέχεια: ἂς ργδϑίεγθα ἃ]186 

1) Ἐὰ οτηπία {ιαπ ράττιπη βυποῖαπε Ἰαβίαθ ἂς ῬΙθπδθ τουτπὰ ΠΟΘ ΙΟΙΐ, 

ἴδοι! εβϑὲ οβίθπάθτο. Νιπήσιση ροϊθη! τη δὲ δοίθπτη 1460. ἀἸβεπχι Αὐιϑίοίο]ο8, 

τὐ Πὰς ἀἰδεποιίοπςα νεΐογιτη ρ ἢ] οσορμβόγαπι 6 βοπογαίοπθ ἃς τηπίαϊοπς ἦι. 

ΒΙαιοπ 5. αἰνϊτηθγοηΐαν. ΑΙ ἴρθᾶ5 ὰ8 ΠΟΙΟΠ65, 4π|5 Ιπσθπὶ αἰϊΐεντε νὰ] το- 

τιιπ) ΠδίπΓαΘ, ΦΆΘ ΠῚ τιδῖι οἱ Ἔχρουϊο πίϊα ΟΡ ΠΟβοῖτητι5,) ΠῸΠ Ῥοΐοδὲ ῬΕΙ͂ 51Ὰ 

ΠΑΓαΓ ΑΓ 51|Ά5π16 ποΐα5 βρεοϊῇοας ἀείπῖνο, δοὰ ἡ πδίγασε τηοάο δά θιία δὰ- 

ἄεπι ἐχρεγιεπέϊα, Δ4 ψαὰπὶ ΠΠποιταπάδπι ᾿πνθηΐαθ δαπῖ: ρουῖπθ ἂς τηαίουϊαπα, 

4ιδε. οατὰ ροϊεηία οὐ σΟΠ Πρ τιν 5 ΟΡ ϑϑηθ οἴ ΠΘΟΟϑϑασο οοβαογεῖ, ἀἴοῖ 

ἐπιστητὴν κατ᾽ ἀναλογίαν εἰ «Ἰϊατῖ5. Ἔχοτηρ!ς ἀοβουῖθῖε ΡΉγ5.1 1. 1914 7 54{. 

Ῥχγαοίεσθα ροϑϑ Π Πταΐθτ τὰ ἀθβουῖθις 3. 10144 24, αὐ 4υ14 δάπα ἃ ἀοῖπι βοπιη- 

θαῖ ποαφαθδὲ 116 }}Π1ο]. Ομ] οπϊπῦῷ ῬΟΘ5ΙΡ116, αἷΐϊ, 51 βροπαίτιν δοίτι 6556, Ὡ1}}1] 

ἴηά δ. ςοηβοαυΐταν ἱπηρ 5510116. Οὐ]α ᾿σῖττιν προ 11, «αοπηῖητι5. ῬΟσΊθ116. ᾿ρϑάμη 

δῖ: δοία ἢ Τὰ χαῦμν ποίϊοπε ἰρϑα οἱ ταΐομο ράσατω αἰἰδιϊποία 511 ροϊεηιϊα ἃ 

ἀοῖτι, ΠῚ] Ῥυόυϑιια υἱάθίιν Αν. ἀἴοονο, 4πιμι οίτμη. 6556 δἰϑηϊῆοαι τὸ ὑπάρ- 

χειν τὸ πρᾶγμα, μὴ οὕτως ὧσπερ λέγομεν δυνάμει, πος τΐτπιτα {ποῖ ΝΊο- 

ΘΆΓΙΟΙ, 4115. 1Π1] «υϊάοτη ἴπ σϑθιιβ ἄγρα, ἴθ μὰς ἀὐΐοτα 5α 5 ἀοαι] οἵ σα 0165, 
3 Ἐν ὙΡΝ Ξ : 

Ἐχϑιϑίθ μα τῷ δυνάμει οντὰ ἰπ]Ραοσο τοιιβαγτπηΐ, οἵ, οαρ. 3. 
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βιαηΐ ἐνέργειαι, χα 6. οχίθσηπηι απο απ Οριιβ μα) θη ρΓδ6- 
[6 Ἰρϑιπὴ δοίιιηι, νθ] Ὁ! ΔΘ Ποἴτιι, βίαια ἃ]., 8}18 6 5 ηΐ, 

486. 1 πηοίϊη. 66. οὐ δοίη σομ ποδία, οἵ, δα ὃ, 

1047. 30. 0. 1048) 18 56η. 
429 7) ἁπλῶς 1) τρόπον τινά, τοῖοι! νἱἀείαν δα ἀἸβον!- 

6 τῆς τοῦ ἁπλῶς ποιῆσαι ἢ παϑεῖν οἵ τῆς τοῦ καλῶς 

δυνάμεως, εἴ. 1. 1θ04θα 17. ΑἸοχ. ρ. 548, 23. --- «80 διήλϑο- 
μὲν του θη τ 6888, Π6 6 50] 6 η πππὶ οἴπῃ Β 655. οὐ ϑδραϊν. 

διέλϑωμεν, Ἀρραγού 90}]. 1, 1045 35 544. --- «80 ἔστι δ᾽ ἡ 
ἐγέργδια --- 8 τὸ δ᾽ ἐνεργείψ. οο οπαποϊαίαιη Πθἢ Βα) 60 

ααοιηοάο δά ἰπβδίδμηῃ. ΟΠ Οτ δέ μθα τϑάϊθαμη. Ῥδγθηίοβὶ 
αϊάθπη. φαΐ πο] ἀδη4ἃ βἰηῦῤ νουθὰ λέγομεν --- ϑεωρῆσαι; 
486 Ρουπηθηΐ δα οχρ]!οδηάιμη ν. δυνάμει, νἱχ δϑὲ ἀπ πηι, 
504 πὸ 510 φαίάθιη 1ῃΈ6}ΠΠ0] ροίοβέ, φαοιηο ὁ νν. τὸ δ᾽ ἐνερ- 
γϑείῳ βαρ γυ ου 5. ΟΡΡΟῺΪ ρΡοββίηξ; ὀχβρθοίθβ ροίϊιβ, αὐ Α1ο: 

ΧΔΠΡῚ Του ργοίδείο Ρ. 549, 6 Δάν μοβδιῦ, βου ρύαμη 6586: 

ἀλλ᾽ ἐνεργείᾳφ. Οποά δαπίάοιη ἴῃ δηποῦ. οὐ . ρυοροβαῖ, ἃ 
νν. τὸ δ᾽ ἐνεργείῳ, ἀοἸοία ἀεοῖπάς ρατί, δ᾽, πονϑπι 6556 Θηπη- 
οἰδί!ΟηΘ ᾿ποϊρ᾽ μάδιη: τὸ δ᾽ ἐνεργείῳ δῆλον ἐπὶ τῶν καϑ' 
ιἕχαστα --- ὃ βουλόμεθα λέγειν, 14 Θχεοιδαίοῃθηι ΡΟ 5. ΟΧ 
ΑἸ Ποα] αΐα ἱπέουρυθίδηἹ Πα] 6 10, 48) βιὰ οχ ργο Πα ΐα 
ΘΟΠ 6 ἢ ΔΕ ΟΠ 6 πηι. --- 432 ἐν τῷ ξύλῳ 'Ῥομῆς, ἐν τῇ ὅλῃ ἡ 

ἡμίσεια, υϑὶταία Αὐϊβίοίθ!! ὀχθηιρ]α, οἵ. 46 56η5. 6. 44θδα 6 οἱ 

δα Δ 7. 1017) 7. --- α84 ἐπιστήμονα καὶ τὸν μὴ ϑεωροῦντα, 
οἵ. 8. 1θὅθα 12, Ῥῇ 5. ΠῚ 4. 2ὅδα 33. 46 56η8. 4. 441 22. ἀ6 
Θθη, 8ἃη, ἴΠ 1. 7354 11. Ττοηά. ἀ6 δη. ρ. 915. --- «87 τὸ ἀνά- 
λογον συνορᾶν, εἴ. Τορ. 1 17. 1084 14: τὰ ὅμοια συνο- 
ρᾶν, 20: συνορᾶν τί ἐν ἑχάστῳ ταὐτόν, εἰ ἃρπὰ Ρ]αίοΠαδιη 
Ῥμδράν. 20 4: εἰς μίαν ἰδέαν συνορῶντα ἄγειν τὰ πολλὰ 
διεσπαρμένα, εἰ συνοπτιχός ἀς τορ. Π| 587 ς. --- ὁ1 τὸ ἐγρη- 
γορὸς πρὸς τὸ χαϑεῦδον, οἵ. 46 σοη. δη. 1.1. 46 δη. ΠῚ 1. 

4124 25. Ττοηά. ρΡ. 516. --- ὅδ. Οποά να]θὸ οχ θϑίαν ΡΎΙΟΓΘ 
ἴοοο ϑάτερον μόριον, αἰίοιο ϑατέρῳ, 1ὰᾷ ᾳαίΐάφθιι [ουτ] ΟῚ 

ΡΟ586. δρουίιμηῃ δβί. Ῥιορίεγθα ἴῃ Ο}}5. ρ. 101 πἰτοσιθ ἰθοο 

ΠΟΙ δέ να] 50} 6 ηὝππ) ΘΟΠΙΘΟΟΓΔη}; 564. νοΓὰ 6886 ΓδίαΒ, 
{86 Βαϊο σοπίοοίαλαθ. οὐ Ἰη ουριοίδίοηὶ ορροβαῖ ΨΥΙΠΟΚοΙΪ- 

τᾶ (94 Ψῃν}}0. 1843, 39, 3. ν». 290), Ἰᾶτὰ υἰγοααθ [ἰ060, 

οὐαὴ ἃ] απὰ σοί οοὐα(. διιοίουαίθ, ααὐνιιιμ. 80 6 γ6. ΡΓδ6- 

[}}, [ἃ φα!άθαι αὐ ἀφορίζειν Θαμάθιῃ ἴογ ἴῃ τποάμππι δοοί- 
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Ρἰδίαν δίχα ὁρίζειν νοὶ διορίζειν (οἵ, [1. 1053) 4}: αἸέογο 
ΘΓ ἀεοβηϊία οὐ ἀοβογρία 510 ἐνέργεια, ἃ]ίοτο τὸ δὺυ- 
γατόν. --ἰ 7, απο τῷ ϑ8ογῖρϑὶ ρῖὸ τό δὲ τόδ᾽ ρῖὸ τὸ δ᾽, 
εἷ. ΟΡ5. Ρ. 47. --- 07 ἀνάλογον αυἱά 5[6, 586ρ6 Αν. οχρ]!- 
οαΐ, ψϑὶαῦ 4 Θ. 1016ὺ 384. Ῥῆνβ. 1 7. 191.«.8. ΕΓ. ΝΟ Ν 6. 
11316 81. αἱ. 

1048)9 ἄλλως -- - 7 οὔ. Οὐ δά ᾿ηΠηϊίαιη, δα νἃ- 
Θαπ), 4118 Θἰαβιη 41, ρμούομῃίίαθ οὐ δοίιβ ΠΟ 065 ΓΘίο 118, 

Δ]|1ὰ Θϑὲ Ἁγ] γδίῖο, δία 115. 1ἢ ΤΌ 115, 4πᾶ8. ΠΟ 54 16 ΡΤῸ 
ΘΧΘΙΏΡΠ15. Δα αἴμηιι8, νϑὶ αι οἰχοδομιχόν οὐ οἰχοδομοῦν, δυ- 

γάμενον ὁρᾶν οἱ ὁρῶν, αἱ.; ΒΒ δηΐη ροίοηξία ἰζα ἐγ) αἰθατ, 
αὖ ροββίηξ ἰηἊθ δά δοίη ρυοογοαϊ, ᾿ΠΠῊ1ΠῚ σ τὸ δὰ δϑί ρο- 
ἰδηξία, ααὰθ π66 ργοογοαϊαίαν πΠ6Ὸ ΡΟβδ1ῦ Ἀπα4αδπηι ΡΤΟΡΤΘΩΙ 

δα δοίπμι 1). (οἵ. ἀδ ᾿Πηϊο Ῥν8. ΠῚ Θ6. Τιεηά. 46 δη. 

Ρ. 809. 46 νᾶεσιοὸ Ρῆγνϑβ. ΓΝ θΘ.) [ηΠηϊύαιη θη ἀϊοἰξαν αα]ά- 
Ρίδμ, απἰὰ ΡΟ 651 5δῖη6 ἤηο αἰνι1; ἤδοο ἸοἸζαν αἰν! 6 Πα] 1η- 
Πηϊῖο (τὸ μὴ ὑπολείπειν τὴν διαίρεσιν 16) οἴποῖί αὐ ρβ8ᾶἃ 
τοῖ ἀπείρου ἐνέργεια ἴῃ ρῥϑίρηῃξα ἰδηΐιη ΟΟΥΠ ΕΠ, ΠΘΟῈΘ 

ἘΠ4ῸΔΠῚ ἰΐα ΡΟ Ποϊδίαν, αὖ ΡῸΓ 86 δὲ δρβοϊαίο βἰΐ, τῷ δὲ χω- 
οἰζεσϑαι οὔ. 

11 πολλοῖς σομῃδίγα θη τη δϑῦ οαπη δᾶν. ἄλλως 09, φαοά 

Οαπὶ ἀαίνο σοηϊιπποίμπμη οϑύ ῬΑΥ 6 δίηπο δάϊθοίίνα οὐ δάν. 
5 Πα] 6 ΠῚ ν 6} αἸ55 πᾶ] Θὴ Δ] Δα π6. δἰ πβη] 061 515 Ή1ῆ- 
οδητί. --- 15 τό ΘΓ ΒΟ ΡΒΟΥ ἢ ΡΓῸ νυ]οδίο τῷ δχ ἰῃΐϑγ- 

ΡΓΘίδε 8. ἀρρᾶγουΘ ἀυ του: τὸ μὴ ὑπολείπειν 5] οἴμιηῃ 

1) Νῖπνα Ἰδονίταιθ, αὐ ἀϊοαπὰ πο 5οηϊο, τ. [μῖ5. ποιοπῖθιι5 “οἰ απρίτατ, 

εἰ 4αιπὰ μος οὐρα ἴοοὺ οοβηόβοογο ἄθθοδι, τοιμάποσα ἴθ ΠΟΠΟΗΙΡι5. δυνά- 

μεως εἴ ἐνεργείας ΑΝ ον] ταίοτα. ποι ΤΑΙ ΠΟΥ ΘΠ “δὰ, {πᾶπ [15 1ρ515. ΠΟΙΟΏΠΠΡτι5 

βοίνοτο δἐπάθθαϊῖ, β5αι5. Παρ ΘῈ τηοητιῖ556, Ἰηϊογοεάευθ. ΔΙ 4π0 4 ἀἰδου πιο πὶ Ἰπτο 

οᾶτα ροϊεηίϊατη, «ααίοτη. ἴῃ ἀπείρῳ σορηὶ ΡΠγ5. 1. 1. ΔΟΙ Ι551Π6. δὲ νου 55 6 

ΘΧρ τους, οἱ δὰ5 ρΡοϊεμπίϊαβ, 46 {αῖϊθι5 δηΐοα ἀϊχιῖ. Νιπαίστιπ ἰαπίπτα πος οϑὲ 

ἀἰδουίπθ, αὶ ποῖ δυνάμεως Ῥγοόυϑιϑ ΟΠ] ατπατ; οἰθηῖτα δύναμιν δαρτγα ἀοοιμε 

8. 10414 24 115. {10 Ὲ| γεριις, 4π:ὰ6 Ροϑϑδππΐ «ἡ ἐνέργειαν ΘΔ ΠῚ Ρτοσθ εν, 

οαΐα5. δύναμιν ᾿αθοηῖ; πῖμη}0 Ἰάπιθ 56 οῖπι5. ἰατη Ζυιᾶπη ΡΘου]ατο σποάδάλτα Ρο- 

τοπεϊαα σθητις Πάτα οἰσηϊῆοαῖ τοῦ ἀπείρου δύναμιν, {ψὰαο τιοπ ἢ οἱοϑδὲ αὐ ἐνέρ-- 

γειαν Ῥυοσγθάῖ. Ἐκ ἰὰς φγανίβδπηα αἰ πουϊταίο, «αῖθ5. ᾿πίοσπα ργοάμαν ἀο- 

εἰγίπας τεριρπαπίϊα, ταΐτὰ {Π|ὰ νεῦρα νυἹ θην ᾿γο 11556,. 4αῖθιι5. δἰαπι ἴῃ ποὸ- 

ἄοπα ἱπῆη1 νἱάειαν φοπο αὐϊηανο ψοἶδϑο δύναμιν εἰ ἐνέργευαν, ἀαθτα ἄτα: 

τὸ γὰρ μὴ ὑπολείπειν -- οὔ. Ναας ταύτην τὴν ἐνέργειαν 1} ροίοϑὶ 

Αἰπαὰ οἰσπιβσανθ, πὶ φιοα δεγίτι5. ἀν! ἀοπάϊ ἔπ πὸπ ροΐοϑὶ οοπϑδίτα!. [γθὸ 
κ ὉΜΡΉΕῚ εἰ ὐαεῖχον, ὦ ἈΓῊΝΝ Ἐων5 

ἐνέργειυοω ἀπθιη} σονπῖϊαν ἴῃ ἴροα δυνάμει τοῦ ἀεὶ τέμνεσθαι. 
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αβύ δηπποϊα] οηΐβ, ἀποδίδωσι 5] ]Ποαῦ: ἴδοι! αὐ ἐπ] δία ν 6] 
ΡΓΔΘαϊσοίατ. 

1048) 18 ἐπεὶ δὲ --- 86 ἔστω. Ογτιο ρου πηθδῦ ΠΠΙν ΘΓΒἃ 

Βᾶθο απδοβέϊο, Π0 ἢ οϑέ ἀπθίαμη, νουβαίπν. Θ μη ἴῃ αἰβύηρπιθῃ- 
415 ἐνεργείας εἴ χινήσεως ποίοηΐθα8. γέργεια Θαμι 5ἰ9)1- 

Ποαύ δοίίοπθη, 4ὰδ6 14, οὐτ8. σα βα δϑέ 1ηϑε{πία οὐ 4π0 ἔθη- 

αἰ, βπα! ἴῃ 56. ΟΟΙΠρ θοῦ αν, πθὸ ἀδβίηϊξ 6556. ὑπππὶ Πα. 
1ΠΠπ4 οδὲ δββοοαία ; ν αι! [16 Υ] ροΐοβί αὐ δθηαὶ [ἀοι σ] ἀον1- 

γ115. οἱ ν᾽ ἀθᾶμηιβ, οορΊίαν ου πηιι8. οὐ σοοϊίοη5, γ6] αὐ θη 6 

νἰχουπηπ5. 5ηα} οὐ θθη6 σἱνδιηιβ. (ἷἷ. ἀ6 86η5. 6. 440 2: 
καὶ εἰ ἅπαν ἅμα ἀκούει χαὶ ἀκήκοε καὶ ὅλως αἰσϑάνεται καὶ 
ἤσϑηται κτλ. ϑορ!. εἱ. 22. 1784 9: ἀρ᾽ ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ 
ἅμα ποιεῖν τὲ χαὶ πεποιηκέναι; οὔ. ἀλλὰ μὴν ὁρᾶν γέ τι 
ἅμα χαὶ ἑωραχέναι τὸ αὐτὸ χαὶ κατὰ ταὐτὸ ἐνδέχεται. Κί- 
ψήσις ΨΟΓΟ Θ8ΠῚ τη0 60 νἱδιὴ 5:9 η}Π02οδί, ατιὰ 414 ἃ ρΡοίθηίἃ 

αἀ ἐνέργειαν οἱ δὰ ρεοι[δοί ΟΠ θη) δϑβϑϑηίδθ βὰθ ἐγαποϊΐατ: 

χίνησις ΠΟ πιδηρί, 566. 6586. “6ϑβιηϊύ, τ] 14 6ϑὲ δβϑϑοιία 410 

ἰθηάοραύ; Ῥῆγβ. ΠῚ 2. 201 27: τοῦ δὲ δοχεῖν ἀύριστον εἶναι 
τὴν κίνησιν αἴτιον ὅτι οὔτε εἰς δύναμιν τῶν ὄντων οὔτε εἰς 
ἐνέργειαν ἔστι ϑεῖναι αὐτὴν ἁπλῶς" οὔτε γὰρ τὸ δυνατὸν 
ποσὸν εἶναι κινεῖται ἐξ ἀνάγκης οὔτε τὸ ἐνεργείῳ ποσόν, ἥ 
τε κίνησις ἐνέργεια μέν τις εἶναι δοχεῖ, ἀτελὴς δέ. αἴτιον 

δ᾽ ὅτι ἀτελὲς τὸ δυνατόν, οὗ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια. ἀκα δῃ. ΠῚ ὅ. 
417α 16: χαὶ γὰρ ἔστιν ἡ κίνησις ἐνέργεια μέν τις, ἀτελὴς 

μέντοι. ΠΙ 7. 4314 6: ἡ γὰρ χίνησις τοῦ ἀτελοῦς ἐνέργεια 

ἦν. ἘΠῚ. Ν. Χ 8. Ζ6]16γ ῬΠ. 4. τ. ἢ. Ρ. 428. Ηδ5 ἀἰβεϊποίαχιιβ 
ΠΟίΟΠ 65. ἃ} ΘΒ] 041 ργῸ Ποἰβοϊξιι δούοηθ 115, {πα 6. ΠΠΙ πα 
(ὧν ἔστι πέρας 18) ἀὐππὶ 1 διμηιι5. ἀββθοιε, οὐἶτι8. οδμ5ἃ 

ΔΟΙΟΏ ΘΠ) ἰηϑεϊ ΐμηιι5, υϑὶαί! τὸ ἰσχναίνειν τὸ μανϑάνειν τὸ 
ὑγιάζεσϑαι: Βανι ΠᾺ]}1ὰ ἰρβμ. ἀρ θη Πηθι ἴῃ 86. Ομ Ϊ- 
ποῦ (οὐδεμία τέλος 18, μὴ ὑπάρχοντα ὧν ἕνεχα ἡ πρᾶξις 

020), 564 ἀεβιηϊδ 01 δα ΠΠπᾶ4 τέλος ρϑυνϑηίαπι οϑί, δύ πη1606 

οἰγοᾶ δὰ ψουβδίαν ααῖθι5 δά τέλος ρεγνθηϊίαν, τῶν περὶ τὸ 
τέλος 019. ΕἸαδιηΟ ἢ δοίίοη65. ΠῸἢ Ροϑδιηΐ τοοίθ οὗ ορίϊηο 

ἴαγο πράξεις νοορδτῖ, βίφαϊάομι ἡ πρᾶξις ἴῃ 56 τὸ τέλος οοη- 

(οὐ; Δἀάἀοηάαη) οοιΐο δῦ, ΠΟ 6586. Θἃ5 5ΠΠ0]}10085 πράξεις 

564 πηροτ[οοίαβ, οὐχ ἔστι ταῦτα πρᾶξις ἢ) οὐ τελεία γε "21; 

Ραυίον. ἤθῆπο ἐνέργδιαν ἰὰ6 ρμοβϑαῃΐ ΔΟΙΟ 65 γΟΟΔΙΙ, 564 58} 

ποίίομθηι κινήσεως οαάυμπί, τὴν μὲν οὖν τοιαύτην ἐνέργειαν 
λέγω, ἐχείνην δὲ χίνησιν ὑ84. 
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Ημποιιβαῖι6 51 ὈΠῚ  ΟΓΒΔΠῚ Π]0 610 5ροοίδηηι5 βοη θη π), ΟἸΩἶὰ 

οχέγα ἀπ ἐδ θη ϑαηΐ ροϑιία; ΡῚ διυιΐίθιη ἰρ88 σϑυθα οχρ]!- 
ΟΆΓΘ. 5ΕΒΟΙΡ 118, δ ἢ τ] ΠΟ ΟἸΠΠ]8 511Π}1}18. 5Β1η0 ΕΠ ΠΟ] δε1- 
θ15. πηρ Ἰοἰία. Οὐ πη! πὶ νογβιθη ἤπηο Ἰοση οΟ64. 2717, 

Π0. ἰπίογρτοίαίαν ΑἸοχαηάθῦ, ἢ ῬΘΒΒΆΓΙΟ π6Ὸ ϑοραίναήα 
οοηνουξ; 46. αιοὰ ἀρραγοί ἀεἴμπιββα. θη ἴδηι ΔΗ  αϊέτ5 
ἴῃ ΠΟΠΏ.Π}15 ΜΙ Θίαρ ἢ γβισουι χορ] Ρ θ8, σοηΠγηδὲ Φοδη- 
65 ῬΒΠΟΡΟΠπιβ. Αἰΐαιηθὴ οὐ 1 αποά αἰδβραξαίαι οὐ Ρ]δοῖ- 
{15 Αὐβίοίθ οῖβ ορίϊμηθ σοποίηογο οχ [005 Βιργὰ ΘΟ] ] 18. ἃρ- 

Ραγοί, οἵ ἢπῖο μοί ββίθηιη ἰθ60, 4π| ἴῃ Θχροπθηάα βι} {ΠΠ||8 Ὶ᾿ 
ἐνεργδίας ποίϊοηθ νογβαίαγ, ἃρία ἤᾶθο ααδοβίο, π6Ὸ ἀθηϊηπ6 
ἀϊξραίαηαιϊ! οὐ Ἀγοι πη Πα] Ταῦ]0 ν6] ἰρ88 ἀἸοῦο ἃ])0 Αὐϊβίο- 
(6Π1ςὰ οοηϑιθέιμαάϊηθ. δἰ! οηὰ ροίθβϑί νἹ ἀουῖ, Ιαχο ἢπϊο νοίθυὶ 
5Β8η6. ΠὈΓΟΤἢ (556 Πβῖ0 1 ΠΟ ΡΟΒΒαἢ] ἰδηίαμη {6 γ, αὐ 
ἘΠΊ  ΟΡΒΠΣ ἰΟΟΠῚ ΘΧΡΌῸΠΘ ΘΠ ππι σαηβθᾶμι. 866 ΠΠΡΓΔΡΙΟΤΊΙΙῚ 
ΟΥΤΟΙ, ΘΧ 4110 ΟΙΉ 5818 δὲ ἴῃ ααϊθιιβάδηι ΘχθιΡ ] ΔΤ θι15. ὉΗΪ- 

γΘΡβι5. ἰο ἸΙοοα5, 46 πὶ δα βἰποῖία ν᾽ ἀοίαν νουΐὰ ΡΥ Πμ1586; 
οἃ Θηΐπὶ ἰού ϑβοδίθηΐ οοΓαρίθ 15, αὖ ΠΟ 4|1ἃ Νοίδρηνβίοο- 
ΓΙ ΡΔΓΒ ΟἸΙΠῚ 115 ρΟβϑὶῦ ΘΟ ρΑΓΆΤΙ, οὐ ἰδ διιάδοϊτβ ηπι86- 

ἄδι ἱπηπλ αν ΡΠ τ5. ΠΟ ν᾽ ἀδαπίμν δά ᾿πβύμμη ΟΥ̓ πθ οὐ δά 

ΔΙ] ασδιη Θ᾽ ηπΐηδ 6. [ΟΥ8 6. 5: Πα! τ ϑθϊα! ρΡΌ586. Ὑ1- 
ἀοντηΐ ᾿οιίαν ᾿Θοίουοβ Δ ΔΙ] {πὰ νου δ 15 ΒΡ ΘΟ 6 686 ΘΟΙΠΠΊ6ῃ- 

ἀδηΐαν σΟῃϊοΐαγθ, ατᾶ8 ἴῃ δΔαάποίαθ η 6. ΟΥ̓ Οἃ ΒΙΡΏΙΠΠΟΔΨΙ, 

αηἋ46 ᾿ᾶδο δαὶ πηϊν ουβᾶθ ἡἰβριι αι! 015. [ΟΓΠΔ: 
ἸβἘπεὶ δὲ τῶν πράξεων ὧν ἔστι πέρας οὐδεμία τέλος ἀλλὰ 

τῶν περὶ τὸ τέλος, οἷον τοῦ ἰσχναίνειν ἡ ἰσχνασία αὐτό (ἰηΐ. 
τέλος), αὐτὰ δὲ (ἰπΐ. τὰ πράγματα) ὅταν ἰσχναίνη οὕτως ἐν 
κινήσει, μὴ ὑπάρχοντα ὧν ἕνεχα ἡ κίνησις, οὐκ ἔστι ταῦτα 
πρᾶξις 1) οὐ τελεία γε" οὐ γὰρ τέλος" ἀλλ᾽ ἐκείνη, ἐν ἣ 

ἐνυπάρχει τὸ τέλος, καὶ πρᾶξις (ἰπὲ. ἐστί)" οἷον ὁρᾷ ἅμα 
καὶ ἑώραχε (οἴ. ϑορ!. εἰ. 1.1.) καὶ φρονεῖ καὶ πεφρό- 
γηκὲ χαὶ νοεῖ καὶ νενόηχεν" ἀλλ᾽ οὐ μανϑάνει καὶ μεμά- 
ϑηχεν οὐδ᾽ ὑγιάζεται καὶ ὑγίασται. εὖ ζῇ χαὶ εὖ ἔζηκεν ἅμα, 

καὶ εὐδαιμονεῖ καὶ εὐδαιμόνηκεν" εἰ δὲ μή, ἔδει ἄν ποτε 
παύεσθαι, ὥσπερ ὅταν ἰσχναίνῃ" νῦν δ᾽ οὔ, ἀλλὰ ζῇ καὶ 
ἔζηχεν. τούτων δὴ δεῖ τὰς μὲν κινήσεις λέγειν, τὰς δ᾽ ἐνερ- 

γείας. πᾶσα γὰρ χίνησις ἀτελής, ἰσχνασία, μάϑησις, βάδι- 
σις, οἰχοδόμησις. αὗται δὴ κινήσεις, χαὶ ἀτελεῖς γε" οὐ γὰρ 
ἅμα βαδίζει καὶ βεβάδικεν, οὐδ᾽ οἰχοδομεῖ καὶ ὠχοδόμηκεν, 
οὐδὲ γίγνεται χαὶ γέγονεν, ἢ κινεῖ τε χαὶ χεχίγνηκεν, ἀλλ᾽ 
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ἕτερον χαὶ χινεῖ χαὶ χκεκίνηκεν. ἑώραχε δὲ χαὶ ὁρᾷ ἅμα 
τὸ αὐτό, καὶ νοεῖ χαὶ γενόηχεν. τὴν μὲν οὖν τοιαύτην ἐνέρ- 

γεϑιαν λέγω, ἐχείνην δὲ χίνησιν. 

ΓΑ ΤΙ. 

Απαπάο αἰλᾳιλα αἰδαίιν" ρμοΐοπίϊα φιὶάρίαμι 6556. φιαηαο 
ποπάπηι, 1048ὺ 57 ---1049α 18: φιοηπιοεῖο δι ροίοηίία 5ἷυο 

6 ργοαΐηια πιαΐουϊα 1.68 ἩπΠΟ ΡΘΉ 1" ---- ὑὦ. 

1048. 37 πότε --- 1049. 18 γαλχός. Μαίεοτῖδθ δὲ ρο- 
ἐοηξϊδ 6 ΠΟίΟΠ 65, τυὖ ΡΥ ΟΡ 6χ ΘΘΠΘΙΓ ΟΠ 6 δὲ μλπζαί! θη 6 δχ- 

ΡΙοαπ4ἃ βιιδμι τοροίππί ΟΥἸΘΊ ποθι (οἵ. ΡΠ ν8. Ε 6), 1ἴὰ 58 θρί8- 
βίπηθ ἂρ Ατιβίοί  οιπ ΟΠ Πρ Πα οὐ δἰΐοια δ δἰ Γθυδ μη 

τοίογίαν, εἶ. Ζ 7. 1032 21, 111. 10424« 27. 2. 1042) 10. Θ 8. 
1050) 27. ἃ]. Ζ6|1ἐν ῬΙι. «ἃ. ἀν. 11. ». 412. [ηὐογοθα! ἰδιηθη, 

51 ΔΟΙΙΒ. αὐξθη6 118, αἰβουπηθ ᾿ΠΓΟΡ ππδίθυϊδι δὲ ροίθηξίδιη. 

Ὕλη φδῃΐμ πομηϊηδία αυ! ἀρίδηι, αιιαΐθηι8 ΠΟη απ δβύ ἀθέοι- 

τη] ηδύμι) ΘΙ ἰΟΓΠΊΔ1η, 5ῖν ΡῸ σουίδη 4πδη 81 βῖν 6 ΟΠ ΠΪη0 

ΡΟΙ {ΠΠ|ὰπὲ; δύναμις ν6ΓῸ Γοὶ ἀϊοϊξαν, 4αδίθηιιβ ΓῸ5 ὁχ θὰ ΠῸὶ 

᾿Ῥούθβί ουμηθβαπθ ΠΘΠΩῚ ΘΟΠ ΠΟ 65. ἴδπ βαρροίαπί. [ἃ ἀ}5- 
ΟΥΠΘ ἢ “απ 4101 586 Ρ 6 ΠΟΘ ΘΓ ΡΟβδίηι8, π0 0 [0600 ΡΓΟΪ)6 
(6 ΠΘη πη δϑύ τ] ἀαδουαγ, ἀπδη 0. ΔΙ] 4 ἀϊοαίαν δυνάμιδι 
6556, βίν 8 486 ἐδ η 46 η1) ῬΎΌρΡΥΪῈ αϊοδίτι τοὶ δἰ οαΐπ5 δύναμις. 
ἘΘΠΙΠ τηδίθυϊα 81 ΠΌΔΟΓ ΘΓ 4π86 ΡΤΟΡΙΘ ἃ 6. 5.110 ἴθ 6 

ΔΡΡΟΙ ούαν, Ρυμηᾶ οὐ ἃ0 ἰᾶὺ οοιΐα τ τη]  ββίμηᾶ, πἰροίθ 
4πᾶ6. πα} }ὰ ἀπ ἴογπὰ ΟἰΓοι βου ρία 56 οὐ ἀθἐηϊα, ργδθοι- 
Ρᾳ6 οΟ ποιθῃ 5101 νἱηαϊοδί; το δ. σΘΓῸ τηδίθγϊαθ δϑίο- 

Πτ15. (δηύα!η ἢ ΠΟΙΊΪη 6 ΔΡΡ ΘΙ απίαν, φαδίθῃ 8. αιθαμη ΙΓ 81] 
μια θαηῦ ΤΟΥ ἃ), 68) ἐδιηθ ΟΠ βιιηξ πδοίδθ, ἃ αἰιδμη 
ἀοΠηϊοηίαν, Ῥοίθητ δι σΓῸ 4πὰπὶ 48 6.16 486. ΡΟ ΕἸ Ββ αι 

απο ρθέμν βίνο {αδη 40. απ τϑοΐο ἀϊοδέαν δυνάμει 6580, αἱ- 

ΠΟ ἢ ἰβδίτπθ 14 Ασ.. βροοίαί, αὐ ργοχίμηδμι, τὴν προσεχεστάτην, 

ΘΙ) 15 ποίϊ5 ἀοἤηϊαί. Τμ Θηλη, αἰΐ, γθοίθ ααϊαρίαμι αΪ- 

οἰταν δυνάμει 6586, 4} ΟἸΠΠ65. βπρροίπηϊ Θδχβιβίθηςξί 8 0 η- 

αἸΠἸΟ65 βῖνθ ἴῃ ἰρβὰ Γ6 βίνθ δχίγἃ δᾶϊη ροϑβίίδ 8. (ιιδιη] 18 1] 

Θδη απ άθιη. «6 Π ΠΟ Π 6. ΠΟῊ ἰΐὰ ππΠ]ν ΘΓ58 ΡΓΟΡΟΗΪ, 564 ρΡτῸ 

ναγιοίαίθ Θχθρ]οΥπ νᾶιϊαί,. Αοίνα ρμοίοηἃ ΓΑΌ ΟΠ 8}15 (τοῦ 

ἀπὸ διανοίας --- γιγνομένου «Ὁ) ἴτπ ἀάἀδδέ απ τ65. ἢ 81- 
γμηπ]αΐαα 6. 116 νο]τιθυ, σαὶ δα βιοσηδίαν. ρμοίοηία, ἢ }}ὰ τὸ οχ- 
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ἴον ηὰ ΠΡ Θαϊοηΐο ; ρᾶϑβϑῖνα {π᾿}, ΔΈ] ὨΪΠ1] ο) βίαν ἴῃ 1ρ8ἃ γ6. 

Μαΐίουία δ αι οἷ ἐπα ἀϊοίαν δυνάμει ἃοαϊ Ποίαν 6586, αασιη 

Πθ΄π6 δοοθάουο ἢθ6 ἄφιηϊ αὐἱάχαδηι ορονίοί. 41]: χαὶ ἐπὶ 
τῶν ἄλλων ὡσαύτως, ὅσων ἔξωϑεν ἡ ἀρχὴ τῆς γενέσεως, 

χαὶ ὅσων δὴ ἐν αὐτῷ τῷ ἔχοντι (Ἰηΐ. ταῦτα λέγεται δυνά- 
μδι τι εἶναι), ὅσα μηϑενὸς τῶν ἔξωϑεν ἐμποδίζοντος ἔσται 

δι’ αὑτοῦ. ΜοΙαΙ βϑιηθη ἔπ ἀθιπαμι ἀϊοι(αν δυνάμει 56068 
6556 βίνε ἤοιηο, ἀπππὶ Ὠδοίιμ ἴδῃ) οδύ ἸἀΟηθδη, 1 418 Πδ- 

βοαίαν, τηδύθιίαιη. Παϊπβοα! προσδιορισμούς ρΡγῸ νᾶγίοίαίο 

ΡΟ θη γιὰ. Ρ]ΠΠ 08. ΘΕ] ΘὨΙΠΙΠΘΓΑΤΙ ΡΌ5586. ΔρΡραγθῦ, ΟΠ] 68 

δυαΐομμ. σΟΙΡΤ ΘΟ ἀπ {1 τ] ΟΡΒ8}1} 1118, δι. ΒΕ ΡΓὰ ΡΟϑα, 

ἀΘΠη ΠΟ Π6. 
«Ἴ. Τηξογγορδη! βἰρηο ἀἰδέϊηχὶ ροϑύ δυνάμει, τι ἃ ραγί, 

ἢ ονάϊδίιν τοβροηβίο, οἷ. δά Ζ 4. 1030« 83, --- α ἴσως, οἴ. 

«ἡ ΑἹ ὅ. 9874 26. --- «8 ὥσπερ οὖν χτλ. Ῥανίίου!α οὖν 81] 
68 σιϑηϊίηδ, ΠΟ νἱ ἀθίμν ροβί δυνάμει «ὖ ἄδο888. Ρ05868 δἃρο- 

ἀο515. ᾿αΐτπ5. ἴογο βοηξοηίίδο: οὕτως οὐδὲ τὴν γῆν ἔστι λέγειν 

δυνάμει ἄνϑρωπον. Τιοηΐοτα τη6 46] δηιϊποῖδε! Ομ ΟΥμπδ Ὸ 

νἱἀθίιν τϑϑίαὶ ΡΟβ86, ραγέσαϊα οὖν ἀπὲ Οἰηΐββα δα τηπίαία 

ἴῃ ἄν. --- αθ ἐν τούτῳ, ἰ. 6. ἐν τῷ δυνάμει ὄντι οἰχίῳ, αὖ 
νυν. τῇ ὕλῃ ΡῈ ρᾶτί. καί ὀχρ]οδηϊ σαιιβα Δα] δἰηΐ, οἵ. δὰ 
Ζ12. 1038. 7. Οὐοιηΐητ5. ρθη. τούτῳ Δ ΠΟΘ 55} ΠοδΥΪ 

Ριυΐοιη, 4πᾶ6. οβύ ϑΟΠυυ ΘΘ ΟἽ δα ἢ. 1. Βϑη θη ἃ, ῬΤΟΧΙΙΩΪ5. ΡΓΟ- 

ΒΙΡΘΟΥ νοι} 8. 411: τοῦτο δυνάμει οἰχία, ιᾶθ π0η ρο8- 
Βα η0 4110, ΠΙΒῚ Δα] τηδίθυ δ) ΔΘΉ ΠΟΙ τοίου υ!. -- 410 τοῦ γί- 

γνεσϑαι οἰκίαν, Θ᾽ ΘΗ Εν 15. ΒΡ ηδιι5. ἃ ν. χωλύει, οἴ. Χαη. Η. 
6. ΠΙ 2, 21. --- «1 δεῖ γὰρ ἐν ἄλλῳ, ἰμί. γίγνεσϑαι. 

1049. 18 ἔοιχε --- 2 ἀόριστα. Ἐκ ἴρβᾶ ἀϊοοηη!] οοη- 
βιιδέπαϊη 6 βίη φποά δι Αἰ. γορϑί, απ 6 σΟρ  Οβοδίαν (186 
51} ροίεπέϊα νοὶ ρυοχίμηδ τπδίουϊα ἃ] 1 Οὐα 115. ΤΟΙ; ΠΙ Δ Γ1Π] ΘΧ ἢ δ 

Ροϊίοηία,. ἴθχοὸ ποιηῖηθ (ἐχδίνεινον 419), Δρρ6]} ΐτπν τ65. 1η646 

οΥγία, σϑὶ αὐ απο ῃ δι Πρ απὶ ροίθηςα οβί οἰδίαθ, οἰδία Δρρε]- 
Ἰδέαν' Πρ θα, δία οχ ᾿ᾶς ΠΠ ΠΟΙ ΔΙΟΠ6. ν᾽ οἰβδίπι ΘΟ] Πρ 8, 11- 
ΘΠ. 6558. ροΟίοπίίαμη οἰδίαο; οἵ, Ζ 7. 1033 ὅ βη6ᾳ. Οἴιᾶγο 
81 αᾳυϊά οδϑύ σῃοά πο ὁχ ἃἰϊὰ τὸ (χατ᾽ ἄλλο «25) ἤοθχο πο- 
1] Π6 ππποιραύαν, [ἃ πα]]ὰτὰ αἰίνα Πα οὐ παύου αι, 564 ᾿ρϑιιπη 
ΡΙΪΠΟΘΡ5. δϑί τηδίθιϊδ, --τ 5:16 γ 4] 5. ΓΘ ιι5. [ΓΘ 068 

απδδάδην (πάϑη «29}) ᾿ἸῃΠπαογοηΐ, οδθ {ΠῚ χὶβ παν ἃ[[Θοεῖο- 

ΠῚ] ΠΟΙ 115. ΔΡΡ ΘΙ] δμέιν, ν ]ατ! ααδθ γ68. οαηάοτο ἃ[[6- 
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οἴδθ βϑιηΐ, 686. ΠΟ ΘΔΠΑΟΥ, 564 οδη δα ἡπηοιραηύαν. 564 
ἰδοῦ ομθιι5 βα θΙΘοΐα οδί βαρβίαδῃεα ἀο ἢ πη, τηίουἃ σ 6 ΓῸ 1Π- 

ἀοΠηϊία βυθὶθοία δὲ [οὐπὰθ απ ἀοΠηϊαίαν (εἶδος χαὶ τόδε 
τι τὸ κατηγορούμενον «35),, οἴ. ΑΙοχ, Αρμγοά. Οτιαοβί. 1 8. 17. 

Τίδαιιθ. σΟΙΠρΡ ΓΑΙ ἰηΐοῦ 856 4αοάδιημη 40 ροβϑαηΐ αἰξεοίο οἱ 
τηδίουϊα, πἰροία πἰτᾶχαο πη ἀοΠηϊΐα, ὁ], ἃ βμ] 6 ἴῃ πο πὶ 

ΟΧ υἱγᾶαι!6 ΤῸ 5 ΠΕΠΟΠΡδΏΪΕΙ. 

α18 ἔοικε δὲ χτλ. Ἐλπιιποϊδοη θη σΟὨζΠπδηἀδιη μαΐίαν! 
ἀδήπο δα ὕστερόν ἐστιν «22, αὐ ρ6" δηδοο]υ  ίατη φαδπάδῃηι 
νυν. ἀξὶ ἐχεῖνο χτλ. Ῥτὸ ἃροάοβὶ Βα)ϑθδηΐαν, αα81 βου ρύιμ 
8:1: ἔοιχε δέ, εἴ τι λέγομεν οὐ τόδε ἀλλ᾽ ἐκείνινον --- οἷον 
τὸ κιβώτιον (ἴῃ. λέγεται) οὐ ξύλον ἀλλὰ ξύλινον, οὐδὲ τὸ 
ξύλον γῆ ἀλλὰ γήϊνον, πάλιν ἡ γῆ εἰ οὕτως μὴ ἄλλο (ἰηΐ. 
λέγεται) ἀλλ᾽ ἐκείνινον ---, ἀξὶ ἐχεῖνο (ἴῃ. χαϑ'᾽ ὃ λέγεταί 
τι ἐχείνινον) δυνάμει ἁπλῶς (1. 6. χυρίως, 4ὸ 56ηδι1 δηΐθα 
δϑύ δχροβίϊιπιῃ.) τὸ ὕστερόν ἐστι (Ξῖνεα εἶναι, εἰ δοοιγαίίι5 δὰ 
ν. ἔοικε τοβρ οογοίαν). ---- α23 ἁπλῶς ἢ. 1. ἸΙάθηι 6586 80 χα- 

ϑόλου, οχ ορροϑβίίο τουδί σον ποβοϊξατ; εἴ. ὅλως Ζ 8. 1088) 26. 
- «2 χατ᾽ ἄλλο ϑογῖρβὶ ργὸ νυ]ο, χατ᾽ ἄλλου, φαΐα πο) ργδ6- 

᾿ ἀΙοαίατ τ65 46 υπδίουϊὰ (λέγεσϑαι χατά τινος), 564 6χ δἃ πιπ- 

σαρδίαν, οἵ. 61: λέγεσϑαν κατὰ τὴν ὕλην. απάριῃ οἰποηάα- 

ἰομ μι ρτοροϑβαὶ ὙΥ αἰ Οτρ. 11. Ρ. 408. -- «28 τὸ χαϑόλου 
σασ ἢ. 1. Ομ ρᾶγοίαν οαπῃ δα ϑίγαίο, δααίθ ΠΟῸῺ 1ῃ{6]Π19Ὸ. 

ΘΆΡΟΥΤΙ. 

“είνην ργυλονθηι 6586 χιαηῖ ροϊοηίζαηι οἵ σορηίοπο, 1049 
10 --- 17. οἱ ἐδθιηρον --- θῦθα 3, οἐ διδεοίαπίϊα --- 1051 8. 

Τη ἀρ δύμιγιι5. τισι δοία8 ῬΥΙΟΥ 510 δὴ ρμοίδηξία, ἀπρ οἱ 
Τα 06. απ ΘΒ] ΟΠ 6 ῬΥδορᾶγαῦ; οἴθηϊη οἵ πὸ διηθα δοοὶ- 

Ρίθηάἃ 50 μοίοηζίαθ πού Οἰρου μη 5. 16, απ. δοίτι8. ἀἸ οἰ (αν 
ῬΥΟΥ 6588 ροίθηίϊία, οἱ ἀϊνθιβᾶβ ἀἰβύηραϊ: τοῦ πρότερον 51- 
ΘΒ] ΠΟΔΙΟΠ 65, 84] ατιὰβ τὐγαι ρΑΥ (ΟΣ 11 ρΡΓΟΡΟΒιο ρον ηθαΐ 
ααδοτχαν, Ῥούθηία ᾿ρΊ(αν, αἰδ, ααππὰ ΡΎΊΌΤΘ δία μι 6588 Ἃ10]- 

1η118, ΠΟῚ ΟΡ15 δβύ οοῃβἰβίδιηιιβ ἰηΐγἃ ἢ πη65 δυνάμεως τῆς ὡρι- 

σμένης ὑθ, 1. 6. ρΡοϊοηΐίαο ροὐβϑί πηι ΠΟ Ὸ ΠΟΡΉΠ6 ΔρΡΡΘΙ]αΐδο 

οὐ ἃ}0 [ηϊΠ10 φιιδοϑίϊοηΐβ ἀοβουρίδο, 2) λέγεται ἀρχὴ μεταβλη- 

τιχὴ ἐν ἄλλῳ ἧ ἄλλο, 564 4ασπη παίιιγα 60 υΐάομι Αἰ ογαΐ 
ἃ ρΡοίθῃηϊια, φαοα ΡΥΪποΙρί) οϑέ τον θη] ἴῃ δοάθη ΠΟῸΠ ἰπ 
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4110 (οἴ. 46 οοοἰο ΠῚ 2. 801) 17: ἐπεὶ δὲ φύσις μέν ἐστιν 

ἡ ἐν αὐτῷ ὑπάρχουσα κινήσεως ἀρχή, δύναμις δ᾽ ἡ ἐν ἄλλῳ 
ἡ ἄλλο, εἰ δὰ 4 4. 101α 8), «φιδέοπιιδ. δαέεπι οὐ 'ρβὰ ρυΐῃ- 
οἰρίαπη. οδὲ που θηαὶ δοάδιη ἃ ροίθηξίἃ ΘΌΠΘΓΘ ΘΟΠΕΪΘδίαΓ, 
8, Βῖο ᾿δέίου. ϑ'θη 5. Δ] 8, 4πὸ δὲ ροίθηξίδ ργόΌρσὶα αἱ- 
οἷα οὐ παίισα σου ρυ ἢ ηἀδηίαν, ᾿η 6}ΠΡ 6 η ἀπ8. δϑέ, ψαπη Ρο- 
ἐθηΐξία δοίι πη ῬΥΙΟΓΘΩ 6586 ἀἸοπηα8. Ηοο ρα. βθηδβι ἀϊοία 
Ρούεδηξία δοίιιβ. ῬΎΪΟΓ δϑέ δὲ ποίϊομθ βἶνε σορη 06, λόγῳ, 

1049) 12 --- 17, οὐ βιιθβίαπέϊα, 1θὅθα 4 --- 54, οὐ ᾳφαῃοάδμηηηο 0 
δἰϊδηη ἐερογο. Ἐχ «ιαίμον τοῦ πρότερον 515} ΠΟ Δ ΟΠ 115, 
45 4 11 ἀϊδέϊηχ! (διώρισται ὃ 4) ἀπδιι οἸηϊβιέ, 1018 87 --- 

10194 1, χιιδθ ἴῃ αἰ θοί!ο η θ118 ΓΘ ΠῚ ΘΘΓΗΪ 1 ἤδᾳα6 δά ΠᾶΠῸ 
ἀαδ ΘΒ ΟΠ θη ΡΟΓΠηΘί. 

ὑ8 ἢ στατικῆς, εἴ. Δ 12. 1019« 35. --- ὁ8 γίγνεται" ἐν 
ταὐτῷ γάρ. ϑεαοαίαβ. ΑἸοχ. οὐ οοά. κὉ αθοὸ νευρὰ ἃ ἰδχίι 
βϑοίαἀθηα ρμαΐανι. ΝΙπηΐγυμ) σοῦρθᾶ: χαὶ γὰρ ἡ φύσις ἐν 
ταὐτῷ γίγνεται ἰία ἀδιηθμ τοί ΒΟΥ} ροίεογδηΐξ, δὶ δηΐθᾶ 
ἀϊείαμη εββοὲ ἀθ αἰΐψιια τ, 486 οἱ ἰρβὰ ἀρχὴ ἐν αὐτῷ 68- 
βαύ; δ ῃοὺ ἰρ80 αἰ ον ροίθηξα ἃ ἡδίμπγα, φιθ ἃ ἢ ΟῺ 686 ἐν 
αὐτῷ ἡ αὐτό, Ξεἀ ἐν ἄλλῳ ἧ ἄλλο. (οτταρίεϊα ἰπά46 νἱάε- 
ἴῸΓ ΟΥΐα 6556, απο νϑῦρὰ ἴαϊβο 1ἰογαία ἀδίη 6 1ηΓ6]1οο Υ 

δι ΘΠ θα πίμΓ. 

1) 1049) 12 -- 17 λόγῳ. Νοίέϊνπο οὐ σορηϊοη6 δοίτιβ 
ΡΥΪΟΥ δϑῦ ροίθηϊια, 4ϊὰ ἀΘ ΓΙ ΠῸΠ ροΐεβύ ρούθηξία ἢἶδὶ δά- 
ΒΙθΙο δά ἀοἰπιθηάμμη 60 δοία, δα 416πὶ ροϑβιδ ΡΓΟΡΤΘΩΙ. --- 
13 τὸ πρώτως δυνατόν Ἰάδιη νἱἀδίμν 6556, ᾳαοά 1, 1045 836 
τὸ χυρίως δυνατόν ἀἰϊεϊί. 

2) 1049) 17 ---Τθῦθα 3 γρόνῳ. ἴ0ὲ ἐδηροτα δοίμπμ ρυἱο- 
ΤΟΙ] 6586 ρΡοΐθηίία ἀοιποπβίγοί, ἀπᾶ5 σΟὨΪαηοΙς ΑΤ, Π6Ὸ 58 {15 

ἀρογία αἰβεϊη οι Υθιπη Θἢ ΔΈΙΟΠ65, ἡ πδγιΠῚ δἰίοτα δα] 5.6η6- 
ΓΑΙΟΠ65. ΟἸΠΠ68 ρΡογ πού, 17 --- 29, ἁἰίογα ᾿πο 0 δα [δου ία- 
(65 Τα ΟΠ8 165 ΡΥ ΘΠ 6Π688, ὁ 29 ---α3, 

α) "17 ---290. Τειποπϑίγαίαμι οβί ἐν τοῖς περὶ τῆς οὐσίας 

λόγοις 27 (1. 6. Ζ 7, 8), ᾳυϊάφυϊα πὲ, 14 ΠοΡῚ ἔχ τινος οἵ 
τί εἰ ὑπό τινος. δης οδιβδπι πιοίγσοιη δοία οχϑίβίουα Π6- 

6886 6βί (εἴ. 46 βϑη. δη. 111. 734) 21: ὅσα φύσει γίνεται ἢ 
τέχνῃ ὑπ᾽ ἐνεργείᾳ ὄντος γίνεται ἐκ τοῦ δυνάμει τοιούτου. 
ΡΗην8. ΠῚ 2. 202« 11: οἷον ὁ ἐντελεχείᾳ ἄνϑρωπος ποιεῖ ἐκ 

τοῦ δυνάμει ὄντος ἀνθρώπου ἄνθρωπον. 46 δῃ. ΠΙ 7. 4314 
Ασισίοε. σπείαρῃ. εἄ. Βοηῖιζ Ὑ0]. Π. 20 
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8. ἃ]. Ζ6]16ν ῬΗ. ἃ. ατ. 11. ρ. 430, 2), ἀἴᾳφπμα Βρθοῖθ δα πάθη) 6586 
αἴαπο 14 αιοά ἢ, πο οϑηάθμὶ ΠπΠΊ6ΓῸ, ὁ 18, οἵ. Ζ 8. 1033 

80: τὸ γεννῶν τοιοῦτον μὲν οἷον τὸ γεννώμενον, οὐ μέντοι 
τὸ αὐτό γε, οὐδ᾽ ἕν τῷ ἀριϑμῷ ἀλλὰ τῷ εἴδει, εἰ δά Ζ 7. 
1032. 15 544ᾳ. ΕΥΡῸ {δΙΠΡΟΓΟ δοίιβ ἃ ῬΤΙΟΥ οδύ απδπι Ρο- 
ἰδηΐία, ααοά τὖὸ αυϊα ΠΠ|αΐ, Δ] πὶ 61 π|85 ἃ 6 ἢ ΒΡ ΘΟΙοὶ τὸπὶ δοία 

οχβίβίογ ορογίοί, φαδθ {Ππ4 δά δοίαπι ργοάαοδί. --- 18 ὧδε 
Δα 1] οἰ οοά. 44 οὐ εοα 4. ΑἸοχδηάνὶ Ζ} εὐ οαἀά. ρτγδοίου 

ΒοΚΚογδηδπι ΟἸΠηΪ 5, 4αΐα Ὠἶδὶ δ! 46 γ185 μᾶπο ρδΡ σα 1 

ἰογαύαιη ἰἄθιη ριδοαϊοαίαιη πρότερον ἴδογτὶ ἤθη ροίεβί. --- 

ὑ21 τὸ κινοῦν ἐνεργείᾳ ἤδη ἐστίν, οἵ. 38. 1047. 32. 
Ὁ) ὑ29--« 38. Ἀδίοηδ!θβ δαΐθμι ἴδοι! αΐθβ. 51 ΒΡ δοίδηητιβ 

ποι 040 ἤΠαηΐ, ΠΟ 50] 1 Δ]18 1 ΤΟΙ Οἰμιβ 6 πὶ βρθοῖοὶ δοίαι 

οχϑιβέθηξθῃ ὈΓΪΌΓΘῚ Οροτγίοί 6586 ροίθηξι, 564 ἴῃ 60 ἰρ80, 

4υὶ αὐ ἀϊβοϊί, δοίιι5 ργδθοθαϊ ροίξοπίίδιη, ὁ γὰρ μανϑάνων 
χιϑαρίζειν κιϑαρίζων μανϑάνει χιϑαρίζειν, εἴ. ὅ. 1047. 33, 
46 8η. 11 4. 41ὅα 18. Ὁποα απ οοπέθηϊμηιι5. πΠ6 Ρτορίθγθἃ 
πο  ἀδιηι8. ἴῃ ΞΟρἰβέϊοαβ οαρίϊοηθ5 (σοφιστικὸς ἔλεγχος ἡ 83, 
εἴ. Αη. ροβί. 1 1. 714 29. Ρ]αί. Δίοη. 804}, τϑριζαπαάα δϑβὲ 
τηοΐ8. 8ἃ0 πηαίδί! 018 Παΐαγα, 4118}18 οχροϑιία οϑί ἐν τοῖς περὶ 

χινήσεως ὑ86, 1. 6. ΡΗγ5. Ν1Π. ΥἹ 6 54., 00] οἵ. 256 88: φα- 
γερὸν ὅτι πᾶν τὸ χινούμενον ἀνάγκη χεχινῆσϑαι πρότερον. 
(Ζ6]16ν Ῥἢ. ἃ. αν. 1. ρΡ. 432.) τδθ σομμμηπ 8. τη δί! 5 
ῃδύιγα 51 ἰγαηβίογίασ δαὶ 5ο θη δι 8] 1οἴ11π|8 ΤΟΙ γ 6] ἀγίθμι ΘΟ 1]- 
Ρᾶγδηάδμ), ἃρραγοῦ, τῷ ροϑβϑὶξ Ομ η]Πη0. 801 θη ἃ ΘΟΙΠΡΑΓΩΓῚΊ, 8}1- 

«πᾶ ἰᾶπὶ σΟρΏΪ ΟΠ 6 ΠῚ δηΐθα ΟρΡΟΙίΟΓῈ δαί οχβίβίεγο, τὸν 

μανϑάνοντα --- ἔχειν τι τῆς ἐπιστήμης «1, οἵ. δὰ .4: 9. 9920 

30. -- ὑ8ὅ δηΐίε ἀλλά οτγανίτβ ἀἰβέϊηχὶ, φαΐα ἰηάθ βορμἰβεϊοαθ 
ΔΙ Θηζαί!Οἢ5. ΟΥ̓ Ἰπν τοίαίδεϊο. 

3) 10ὅθα 4 ---ὐ84 οὐσίᾳ. ϑαβθπέαμε!δ ΡΥΙΟΓΘμ 6586 δία μη 
α4πδπι ρΡοίοηίζίαηη ἀπατι5 ἃυοιπη θη δ! 1} 115 ουτηοῖέ, 10ὅθα 4 
--ὐθ, 06 --- 84, φαδιαπ) ΡυΟΓ πὶ ἐγ τι8. π10 418. ΠΟ τπα ἔτι: 

ἰηΐον 86. αἰβίδηψιιβ ρουβθαμίαγ: α 4 --- 7, --- 14, ---ὐθ. 
α) Ἰθῦθα 4-- δ προτέρα οὐσίᾳ ἡ ἐνέργεια τῆς δυνά- 

μίξως. 
α4---. (Οομογδηαὶ βουίθμὶ δὲ ΟΥΙΠΘῈ 81 βρ δοίδηηιιβ, Μὴ 

αηᾶἃ Θδάδηηηιια γα ροίοῃϊδη) δΟίαι ΡΥΊΟΤΘΙῚ 6586 δὲ δρρᾶγδί δ 

ΠΟ 40. τποηϊξιι οβί, 1049) 18, 5οά αᾶ6 γενέσει ρμοβίουϊογᾶ 
βαηΐ, δδάθπὶ οὐσίῳ 6556 ΡΙΟΓΆ, ΟΟἰθθγαία οϑῦ ρα τσ. οἵ 
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ΟΧ ἱπέϊπηα οἷ ΡΠ] ΟΒΟρΡ Ια γοροίϊία βϑηίθηίία, οἷ. δά 4 8. 
9804 1. Ζ 4. 1029ὺ 4. Ετρο δοίιιβ οὐσίῳ ΡΥΓΟΥ δδὲ αιδιη 
Ροίθῃηίία. 

αἴ--14. Οιυἰάαᾳια Πέ, τέλος φαοάάδμι Βαθού αι ἐδη- 
ἀαί, αιοά αυϊάοπι τέλος, νοὶ ᾿ἰπβιίαπι ἢδέμγαθ ἴῃ σΘΠογδίϊο- 

εἶθ5. παύαγα "5. (οἱ. Ζ 9. 1034« 38.) νοὶ] οοπορρίαμπι ἃ} ἃι- 
(ἰῆσθ ἴῃ ΘΟΠΟΡΑΙ ΘΟ 115. ΔΡΕΠἸΟΙ 5815. (οἱ, Ζ 7. 1082). 6 544.), 

ἰρϑίιπι οδέ Ποηάὶ ρα πῃ οἱρῖα πη (ἅπαν τὸ γιγνόμενον βαδί- 
ζει ἐπ᾿ ἀρχὴν καὶ τέλος "7, ἀρχή οἱ τέλος ἴα ᾿πίον 58 ὁ0η- 
ἱπηοία βαηΐ, τπὖ ΔΙΓΘΓα ΡῸΙ Αἰΐουαμπι οχρ !σοίαγ, ἀα απᾶ νἱ 
Ρᾶγί. χαί εἴ. δὰ Ζ 12. 1058. 7.) Αἰψὰϊ μου τέλος σογηὶ ἴῃ 

δοία τοὶ, τέλος δ᾽ ἡ ἐνέργεια 9, ἃο Ροΐδηί πη ΠΟ Οχϑβίβίουθ 

Π6Ο ΘΟΠΙΡΆΓΑΓΙ Πἶδὶ αὖ δα δοίη ροΥν ΘὨΪ ἔμ, ΘΧΘΙΏΡἢ15 ΘΟΠῚ-: 
Ρτοθαί,. ἘΥΡῸ δοίαβ ρυϊηορίαμι δύ ἃ Ῥ ΟΥ Ροίοπέϊα. --τ [ῃ 
115. ΘΧΘΏΙΡ 15, 4α 1} 115. δοίη) τέλος 6556 σοιηργοθδύ, ἀπῖμῃ δἵ- 

ἴογῦ, φαοὰ νἱάθγ! ροββϑὶδ ἤα10 βοηξθηίίδθ γοίγαρανι, 012: οὐ 

ϑεωροῦσιν ἵνα ϑεωρητιχὴν ἔχωσιν, εἰ μὴ οἱ μελετῶντες: 
Θχθγοϊ αίίο σΟρΠΟΒΟ Πα, 486 οϑῦ ἐγνέργεια, δα ροΐξεπέϊδῃ), 

τὴν ϑεωρητιχήν, ἰδιηηαδιη δά βαϊπη τέλος τοΐογγὶ νἱ ἀδέατ, 

ἰξα φαβάθῃ τι Ροΐοηξία, ΠΟ δοίαβ, τέλος ἰΙἀδοσαθ Ῥυϊ ποῖ ρ απ 

510. οίαξαυι Παϊα5 Ἰηβέδηδθ ν]5. ἴδοι! ρούθβϑε οπι ἴῃ τη0- 
ἄτη, 41 ΒΌΡΓα δϑί βιϑ ΠΠ]οαία5. 1049 86 564.; 5πη1|6 1} αδη- 
ἄδμῃι βϑῃίοηΐίαπη ργΟ Δ Ὀ116 οδύ ἰμθ5β6 σογθ 8: οὗτοι δ᾽ --- ϑεω- 
οεῖν 15, 14, φιδιπααδηι θὰ αοιηο 40 5ιηῦ ἸηξοΓρτοίδη ἃ 6681- 

ἄθμ πη ΠῸῚ ἰῃ00 ΠΠΠ Ὁ γ6. σΟηΠίθΟΥ. 
αἸῦ ---αὐθ. Αοἴμππι ροίθηΐα 6586 Ῥ ΙΓ ἢ. ΠΟΘ ΟΒΟΙ (1 ΘΟ τὴ 

51 τηδίθυ δ) Γαβρί εἰημ5:; δὰ δηΐπὶ δυνάμει οβὲ, α 15, φᾳαδύθητιβ 

ἴῃ δἴτι8 οδύ ποίη ροβίίαμι, αὐ δὰ [ΟΥ̓ δοίαμηαιια (6 η- 

ἀαῦ; ΓΟΥΠὰπῚ “ατ οϑί πδοίδ, θη δϑύ Πη ΘΠ αββθουία ἰῃ 4110 
Δοσαϊοβοδίύ ---- δα] ι6. ΠΏ ΘΗ ΘΠ 6 6556. ΡΕΪΠΟΙΡΙ πι, ΟΧ 88- 

ῬΟΓΙΟΥ 8. οϑύ τοροίθηάπῃι, οἷ. δὰ α7. ἘΠ πιδέουϊαθ 4α] οι 
ἐνέργεια, 48 π| μοί, σον πη πο ἀδηὶ οϑὲ Ὅριβ, φαοα οοη- 
ζογηηαίαγ 6χ πηδίοσία οὖ ΡῸΓ 86 οοηβιβίϊε; ΠῚ ΒΠ10 ἐδ θὴ 56 ΟΙΠ5 

Δα ἐνέργειαν ἰδηάϊξιν 115. δὕϊαιη [ἢ τ τι5, ΘΌΔΓαΙη {118 ΠΟ 
ἴῃ ΟΡΘΓῈ δχίθυηο, 564 ἴῃ ἰρβὰ σοῃς ποία ΔΟΙΟη6, ὧν κίνη- 

σις τὸ τέλος α17. Μαρίβίνὶ Πη θυ βιπιπὶ ἀββθ οι! 5101 νἹ ἀθη- 

[Ὁ 6556, απιπῃ ἐνεργοῦντα, 1. 6. ἐνεργείᾳ εἰδότα ἀϊδοὶρα! απ 

οβίθηάἀονίηδ; 86. ΡῬουίη4θ πδέιγα (καὶ ἡ φύσις ὁμοίως «19) 
Δα βαππὶ νἱἀθίυν ἢ μ6 ΠῚ) ῬοΥν Θ 1586, τ] Βοιηΐπ θαι οἰΐθοι δούπ 

20" 
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βϑῃξθηΐθαι νο]θηΐοπὶ ἀρ ϑηΐοιη. Ηδθο ἀπὸ σ᾽ ΠΘΓΔἐΙ ΟΠ π σ6- 
ΠΟΓᾶ, ΌΟΓΙΠΙ 8] ἔθ ιιη ἴῃ ἰρβὰ δου βοὶδ δοίϊοπθ, ΔΙ Γθυαμ 6χ- 

[οΥπα ἢ) Ορὰβ εἴποις (αᾳαοά αυΐάδπι ἰάδπι δϑί ἀἰβουϊ πηθῃ ἃ 
τοῦ πράττειν εἰ τοῦ ποιεῖν, εἴ. Ἐπι. Ν. ΝΙ 4. πὶ. Ε, ΠῚ 1. 
1219« 13. Μίον. Μ. 1 85. 11974 3 εἱ δά 41. 1025) 25. Ζ7. 
1032) 10) φυά ᾿πέϑν 58 αἰ ουδηΐ, δι ρ ἢ 15 Θχροηϊ, α29---θ; 

1Π1|ι5, τοῦ πράττειν, ἐνέργεια ΘΟΥΗΪ ΓᾺΡ 1Π 60 αὶ δϑὶέ, μα Ϊα8, 

τοῦ ποιεῖν, ἴῃ 60 ΟΡΕΙῈ αυρά οἰϊοιίαγ. ΕΠ ἴῃ 110 ααϊάθιη 
(ἔνϑα μέν α«217) τηδηϊεδίο ἰρβὰ ἐνέργεια τέλος οδύ Ἰάδοαιιθ 
ΡΓΙΟΓ 4αδη ροίθηΐξία; ἴῃ Βοο (ἔνϑα δέ «27 }) ψφαδιηαίιδιη ᾿ρβΌ ἢ 
τέλος ἴῃ ΟΡϑῖθ εοἴϊδοίο σοῃεϊηδίαγ, ἰδιηθῃ ἐνέργεια, νψϑἰαε! 
ΔΘαΙΠοδίϊο, φαοηΐδμι 5} οπὴ Δοαϊβοῖο, οὐ {πὸ οὐ οβί, αζ9, 
"8 9158. δβί τέλος 4πδπι ροίοηίξία, ΘΟ 6 Ροίθηΐξα ΠΟΥ. [ῃ 

πἰγοσαθ ᾿ρτ{Π ΘΘΠΘΓΔΙΙΟΠΠΠΊ ΘΘΏΘΓΘ δοίαπι ΡΟίθη ἃ ῬΓΙΟΓΘΙΙ 

6556. δρρᾶγοί. --- «20 ὁ Παύσωνος ᾿Βρμῆς. 1)6 πος Ῥαιιβο- 
ηἶβ ν8ὶ Ῥαβοηΐβ, Ῥαββοηΐβ Μίθγοιιο, ἰαριαϊ ρϑ!]ποῖάο ἁτίῆ- 
εἶο86 ἴμοίιβο, οορίοβα ΑἸοχ. δά ἢ. 1. ὀχροῃηϊέ. --- «22 διὸ καὶ 
τοὔνομα χτλ. εἴ. δά 83. 1047α 80. --- «27 ἔνϑα μέν ΑἸδοκ. 
Ρ. ὅ61, 8 δά οἰχοδόμησιν, ἔνϑα δὲ δά ὅρασιν τοΐοντϊ να]. 
Οὐδηι βιρτὰ ἀθάϊ σϑυθοτιαι ᾿η ουρυθίδί Ομ θη μαΐο σΟμέγα- 
ΓΙ], 6ἃ οἷ ρτυορίοι νυν. μάλλον τέλος, 486 ποὸπ ροββαῃπέ 

Πἶδὶ δά δϑαμιοαηα! δοίη θη σΟΙΠρΡ Γαΐ] Οἴα ἰρ80 δράϊποῖο 
ΓΘίουσι, οἵ δρογίμιβ. δύϊϑιη Ργορίοι ΒΘ 6 η8 ΡΙΟχίμη6. Θηπποὶᾶ- 

μη: ἡ γὰρ οἰκοδόμησις χτλ. προρββασία θβέ, --- 481 ἡ ἐνέρ- 
γεια ἐν τῷ ποιουμένῳ ἐστί, εἴ. 46 ἀη. ΠΙ 2. 42θα 4: ἡ γὰρ 

τοῦ χινητιχοῦ καὶ ποιητιχοῦ ἐνέργεια ἐν τῷ πάσχοντι ἐγγί- 

νεται. --- 01 ἡ εὐδαιμονία. Τὴ6 Βεδείααϊηθ, 486 φογΠδέαν [ἢ 

ἐνεργείῳ νἱΐδο δά Ταίοηθαι δοσοιημιοάαίαδο, οἷ, ΕἸ. Ν Χ 9 544. 
- δ4 ὥσπερ εἴπομεν, εἴ. 1049 17 --- 29. --- δ τὸ ἀεὶ χε- 
νοῦν πρώτως, 6: τά5.6.. 7; 

Ὁ) 1050) 6 ---34 χυρειωτέρα ἡ φραβιο τῆς δυνάμεως. 

Απέθα Ασ, ἀδπιοηβίγαν! ἢ 4.8} 1]})6ὲ το, αθ] σαπηπι6 δὲ ἃ οέιι8 
σΟΓΠδίαγ οὐ ροίθηξία, {Ππ1π| οὐσίῳ ῬΥΪΌΓΘΙ 6586; ἰδ ΠῚ) ΘΠ) 
ΡΙαΓα5. αἰ ηριδί 5508 ΠΕ] Γαπὶ ΘΥΔ 68, 685 5 5έδη 185, α8 8 

ΒΌΠΠΠΙΟ ἴθ 6 ἢΟσ ΠΟΙΊΘΠ 510᾽1 νἱῃαϊοθηξ, δοίθγ δ. ΠΙΠΉΪΓΕΠῚ 

οὐ ῃθοθββδυίδβ, δοίη) 6556 51Π6 ροίθηξιᾳ σοιῃρτοθαί (εἴ. ἀθ 

Ιηΐογρι, 13. 28α 28: τὰ μὲν ἄνευ δυνάμεως ἐνέργειαί εἰσιν, 
οἷον αἱ πρῶται οὐσίαι), οὐ ἴπάα. 6Ο]]191Ὁ ππδίογθι αὐ ἴῃ 
δοίαᾳ. φαδπ ἴῃ μοίθηξα 6556 βιιγ)δίδῃεϊαθ αἰοη! έθιη. Δ οίοι- 
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85. διιξθη Βα 5 δ 5 6586 ἐνεργείας μούθηζίαρ ᾿πηπηιιηο5, 46- 

"ΠΟ ηδίγα ΘΟ ΡΑΓΑ 8. πίον 86 Ρούθηΐδθ οὐ δοίθγη α]8 ποίϊο- 
Π}}}1ι5. Ῥοίοηῃίίδο δηΐπὶ ΠΟ δϑί ρσορτίαμι, αὖ ααοα ρΡοίοϑί 

6886. δὴ 51π6 ἰηΐου πᾶ ΤΘΡΟΘ ΔΗ ἃ ΡΟΠΪ ΡΟβϑιῦ ΠΟ 6886; 

δ δΐθμι βαδρίθ ἡδίθτα δϑίθυηδ βιιηΐ, θἃ 6 ΡΟΠΪ 46) 

Ροϑβϑαηΐ ΠΟ] 6586. ΕΓΟῸ δοίογηδ, αδέθηιβ. ἀθέου πα βυηΐί, ρο- 

(θη πὶ ΠῸΠ ἃαιηπηΐ, 564] δαίθμι8. ἰδηΐπμι μοίθηξδθ τπδίο- 

τίδθνθ ἴῃ 86 τρεϊριπηῦ ποίη Θη, απδίθηϊιθ πηαίδί! 01 ἃ]1- 

οὐ, νοι! Ἰοοἱ τππςϑίϊοηΐ, οὐ ποχίαθ βιιηΐ, οἵ σᾶ 5 ΠΡ] οἰ Ὁ 

ΔΘίου ἃ βιιηΐ, Θὰ 5 ΠΡ οἰ [6 ΟἸμηοη Θχο πἀαηΐ ρούθηῃέϊαθ οομ- 
ΠΟΘ]. --- [46 δὃχ πϑορββιίαίβ Πού ΟΠ 6. ΘΟΠΟΙΠΑῚ μού: 
αϑί, 018, 19, 46 απ σαὶ δοίθγηϊ δία σοηἸ Ποίοη6 οἵ, δὰ 

4 ὅ. 1015 14. Οἷα ποοοθββαγία βιιηΐ, δὰ ροίθηξιδα γοβριαηΐ 

δ δ᾽ σι δέοι; αἰαὶ (καίτοι 19) δ πϑοθββασῖα βαπί, δᾶ- 

(δὴ βϑιιπηΐ ρυπηδ, αἰιῖᾶ 51η6 118. ΠΙΒ1] ΟἸΠΠ ΠΟ ροββοί 6556 (οἵ. 

} 4.999). Ζ7. 1032) 80 οἱ δά ..Χ, 0, 7); ἜΥρῸ ρυϊμηδθ 58}- 
βίαπέϊαο, βιιπὲ ἐνέργειαι ἄνευ δυνάμεως. --- Οποά81 415. δβί 

μηΟΐτι8. ΔΘίθγηι15, 48}1} [Θυύαν ΘΟ ΘΙ ιμη 506 ]]ἅτῖιπὶ Πχᾶγαμπι, α 22, 

εἴ. 4.0, 7, πὸ 15. αι! άθπὶ ροίθηα οϑί, 564 δοίαβ; ργορίεγθᾶ 

Π60 4οβίηϊξ ππηπᾶμη πθο ἰὩΡΟΓΟμ ἴεν 115 τορῖιβ πᾶ 6 πηο- 
νϑηίαν (οὐδὲ χάμινει κτλ. ὑ24, οἵ. Δ 9. 1074) 258. 46 εοε]0 
Π1. 284« 14), αιἴὰ ἴῃ ρ88 ΘΑΓΌΙη 515 Δ η{18 τηοίιι5. 1Π 686. 
Αοίθυ ποίη 5] ἀουατη δα 51π}}ΠΠ{πά]Π 6 πὶ (οἵ. 46. σ'θῃ. δ ΘΟΥτ, 

Π 10. 3374 2) 5ἰνρ]1οἰβϑίπηα παίασαθ δ] οιηθηΐα (οἷον γῆ καὶ 

πῦρ δ29), φιδιην!β Ἰη θυ πα! ΟΡ Ποχίδ, ἴα ἐδ δοσοααπηΐ, ἂἵ 

ἴῃ ρ8ἃ βιιϑέαπεϊα τηοίμ Βα οδηΐ Ιἀδοααθ ἐοηῃξίηι0 τον θδῃ- 

{0.. Οαδο γ6ΤῸ Ροΐοηςίαρ. ἐδηΐαπι 5 ηΐ, 686. ΟΠΊΠ68, 51γ 6 Τὰἃ- 

{0 8165 51 ηΐ 5ῖν 6 ̓ Γγδ 0 η8}65, δα σΟη ΓΆΡ ρΘγ 46 ΡΟ 6. 
(ὐτῃ τιηΐν ουβὰ τδί! οἰ Πδί ΟΠ, {πᾶ 58} 58 ΠῈ1 85 δοίθγπδβ 46- 

Ἰποηβίγδί 6556 ἐνεργείας ἄνευ δυνάμεως οἵ. Ν᾽ 2. 1088) 14 .---28. 
ἀδ 0610 1 12. 46 ᾿πίερρι. 13. 284 21: φανερὸν δὴ ἐκ τῶν 
εἰρημένων ὅτι τὸ ἐξ ἀνάγχης ὃν κατ᾽ ἐνέργειάν ἐστιν, ὥστε 
εἰ πρότερα τὰ ἀΐδια, χαὶ ἡ ἐνέργεια δυνάμεως προτέρα. χαὶ 
τὰ μὲν ἄνευ δυνάμεως ἐνέργειαί εἰσιν κτλ. 

10 δυνατὸν εἶναι οἱ ἐνδέχεσϑαι αποιμοάο αἰ ογαηΐ, οἴ. 
δα 9. 1047 26. --- 021 πόϑεν ποῖ᾽ τούτου δ᾽ ὕλην χτλ. εἴ. 
δ ΠΠ1. 1042α 34. --- 24 οἱ περὶ φύσεως. Ἐχ νοίογ!θα8 
ΡΒ βιοἹοοῖβ Ἐπηρθάἀοο θη ΡΟ ϊδϑίμηι) τ βϑρίοῖ, ἀπᾶθ οϑί ΑἸο- 
ΧΔΗΔῚ βοηθθηίία ρ. 64, 2, πο ᾿ρτοραθ}} 6 νἱ ἀοίαν 60}}. ἀο 
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οο610 Π 1. 284« 26. --- 27 ἡ γὰρ οὐσία (ἰπ|. τῶν φϑαρ- 

τῶν, (0]]. 25) ὕλη καὶ δύναμις οὖσα, οὐχ ἐνέργεια, αἰτία 
τούτου (ἰπί. τοῦ ἐπίπονον εἶναι αὐτοῖς τὴν συνέχειαν τῆς 
κινήσεως). ---- 031 ἐξ ὧν διώρισται, εἴ. φῃαο ἀδ ρμούθη!5 γἃ- 
{0081} 18 δὖ ᾿ΡΓΑ ΟΠ Δ ΠΡ 115. Θχροϑβιυ οᾶρ. 2. --- 88 τῷ παρ- 
εἴναι χαὶ μή, οἵ. ὅ. 10484 6. 4 2. 1013 12. ἢ γν5. ΠῚ 1. 
201α 91]. 

1050) 834 εἰ ἄρα --- 1014. 2 τούτων. Δρροῃάήϊοϊβ Ιοοο 
6Χ ᾿'ὰο ΔΙΡΊΠΘ δΙ 06. ΘΟΠΟΙΠ, 0) «6 ιῖ556 Ῥ] Δί πΙ 05 

αὐτοεπιστήμην να] χίνησιν ἃ 5.11} ἰδιηαπδηι 4685, ἱ. 6. 
[Δ 18 π δ ΘίοΓΠᾶ5. 515 δ {185 ΡΟΠΘΓΟ; ἤδοο δηΐμι δ Θ᾽6Π885 
Ροίοηςδ 6 Ρογηθηΐ, αὐ δοίθι πᾶθ. βιθδίδηξιδθ Δ]ΊΘπᾶ6 βαηΐ 

ἃ Ροίομῃίία. --- Αρρθ!]αΐ δαΐθιη Ῥ]δίοηϊοοβ τοὺς ἐν τοῖς λό- 
γοις, αυϊὰ οἶτοᾶ ΠΟΙΟΠ65. ΠΠΪ  ΘΥβ8 168. ΘΟυ) ἀοοίγπα νϑιϑβᾶ- 

[ατ, οἵ, “1 6. 987) 31: ἡ τῶν εἰδῶν εἰσαγωγὴ διὰ τὴν ἐν τοῖς 
λόγοις ἐγένετο σχέψιν. Π] 8. 1084 25. 

ὍΛ ἊΣ. 

Ἰομπιὶβ ἔπ γοῦιι8 αοίτι5 πιοίϊον". ηιαϊϊα ἴπ τ ῦτι6 αἰοίογ ἴοτ' 

68: χιαπι ροίοηίἴα, 105]α 4. 17. τὐπα6 οοἰϊὲκ τέ" ποτὰ 6586 

πιαίνει, δϑογϑὲην χιρίαπι αα ρε61" 86 διυδὲδίθηβ --- 21. ἔγνορο- 

δὲΠοηαην πιαϊ Πϑηιϊαίσαγιηι ἀἰδηιομδίν' αἴτοτιθ5. ἐπιυθηἑμηίιν" ρμο᾽’- 

ἀμεία αὐ αοἰτιμν ρμοίοιίία --- 33. 

1001α 4 ὅτι δὲ --- 21 ἐστίν. Ῥοίοῃεξία δά πὐτιπηη 
6. ἀππορ8. σΟΠΓΑΓΒ. ΡΑΓΙΓΟΙ δύ Ἰἀοηθα, σθαι! ροίοπέϊα 588- 

Ὠϊ 15. θα άθη οϑύ ρούθηϊξια ὑπο υ}}}; δοίιι8. ν ΤῸ ΙΓ τι αΓΓΈΙ 

6. ΘΟΠΙΓΑΓ8Β. οομ πού δχοίαβο αἰέοτο, ἀθοααθ. ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΟ δαΐ 
θόμι5 δϑὲ δύ μη ]π|5. (ὥστ᾽ ἀνάγκῃ τούτων --- ἴῃ. τῶν ἐναν- 
τίων --- ϑάτερον εἶναι τἀγαϑόν «133, αἷξ ΑΥ,, 4881 σοῃέγαγία 
4αδ 6} 106 ἀἸβου!ηὶ ΒΟῺΩΪ οὐ τ8}} 1ἰὰ [ΙοΘαΐ Βα  σογο, αὖ αἰέο- 
ΤΙ ΠΘΟΘΒΒΔΓΙΟ 510 ὈΟπιμη, δἰ ἔθυιιμη τηϑ] 1.) ΕἸΡῸ θΟΠδ6 Γοὶ 

δοίι5, αὐ 4ὰϊ ἱπέθοτιη. ὈΟΠη] ΟΟΗ ποδί, Ὁ ΠΟΥ 68 ααδμη 

Ροίθηζα, τπηϑΐδθ Γοὶ δοίιι8, αὖ 4] Ιηὔδϑταπι τηϑίπμ Βα Θδύ, 

ἀοίοτνίον ροίθηξία, 4αοη απ) δὰ τἰχίπι οὐϊδιηύαμη οὐ οομΐμ- 

οἴσπῃ. αἰ οῦ οΟηι απ τηᾶ]0, (ΑΔ οχρ]!οαηάδῃ ἤδη ταίο- 
οἰμδθομει Αἰοχ, Ρ. ὅ0ῦ, 31 ἀρίε δάμιθεὲ Τορ. ΠῚ ὅ. 119α 27: 

τὰ τοῖς ἐναντίοις ἀμιγέστερα μᾶλλον τοιαῦτα, οἷον λευχό- 

τερον τὸ τῷ μέλανι ἀμιγέστερον.) Οποι ἴῃ Πᾶς ἀγϑιπῃθη- 
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(αἰ ΟΠ6. 5: ΘΠ σαν, ΘΥΓΌΓΘΙΙ --- ἐπ] οἴαιη το γα] 6 46 θΌΠΟ οἱ 
ἡ 8] 0 ᾿πηΠἸβοουΐ ἴα]50 115 Γοθα5, ἃ ααϊθα5. {Ππ4 δὲ ἃ] θηση 
-τ- οἱ ποῃ αἀἰββίμμι! θη Ασ. ἰῃ ῬΤΟΧΙ ἃ ΔΓΡΊΠΠΘὨ ΔΙΌ 6, 81 ΓΟ- 
οἷθ οἷα βϑῃξθῃίδι 16} Π|σῸ, ν᾽ ἀοίαν Δα Π}1515586, ἀπππ 4αϊ- 
ἄδιη τπϑίαμ ΠΟ 6888 παρὰ τὰ πράγματα «18, 56ο δίμη δ 

ΡΘΙ 86 δχϑβίβίθηβ, “θιηοηβίγαυθ οοηδίαν, δίδ]ιμ, δῦ, ἀθιηοη- 

βέγαία δϑί 6556 ὕστερον τῆς δυνάμεως: αἰχαΐ 658 βαρ βίδῃ- 
(185, 486 ΡῸΓ 56 δχϑίβίαηί, δϑίθυ 88. δ Ποοοββαυα8, αὖ 486 

βἰηύ ἐνέργειαι ἄνευ δυνάμεως (οἵ. 85. 1050 6 544.), οροτίεί 6586 
πρότερον τῆς δυνάμεως. ἘτΘῸ τᾶ] ΠΟῚ Θϑύ Ῥγδοίο ΓῈ8 
5] ΠΡ. 85. (ΔἸ 81 5 5ΓΔ ἃ ΡῸΓ 56 δχϑιϑίθηβ. Εὐγγδύιμ, ἢἰβὶ 
ἴδ! !οσ, ἴῃ μοο 5υ]] ΟΡ Ἴβπι0. Ρ6 1 [ἈΠ] οἴϑιη (ΘΓΙΏ] 1 τη 6 6111, αιιδ 

ἀϊοπης Ἰορίοῖ; οἰθηΐμὶ πρότερον, ὕστερον, 486 ΠΟίΐΟΠ685 ἴ6Γ- 

ΤΉ] Π1 τη 6611 Πα! οηΐ ἸΟΘοί, ἴῃ ΡΓΟΡΟΒΙΓ0 6 ΤΙ 0 ΤῈ νἱγί15, [ἢ 

ΠΪ ΠΟ Οβϑθηξίδθ ἰδοῦ ηθ βἰοη Πα ηΐ. ΑἸαπὶ ἴῃ ΠΟ ΄ 61, 

ΠΟ δἰίθησμ {ΠΠππὶ ααϊάθιη ἃ ἀοείτηδα. Ατὶβίοί!οας ἰη 4016, 
566] ΔΙ] ΘΠ] ἰδηηθ ἢ 40 158 ᾿ρ518. νουθῖ5, ΑἸοχ. ρ. ὅ66, 19. 544. 
Βα] 8. ΓΘ] ΘΠ ΔΕ] Οἢ8 σ ΘΧρ] σα. (Οὐδίογαη. παὰὰ ἀα}0 16 
ῬΙατοπίσαμ. μοί ΑΤ', Γ βριοἱῦ οὐ το[αΐαί, οἵ, 4 6. 988α 14: 
ἔτι τὴν τοῦ εὖ καὶ τοῦ καχῶς αἰτίαν τοῖς στοιχείοις ἀπέδω- 

χὲν ἑκατέροις ἑκατέραν. 

α΄. Οὐδιὴ ἴῃ ἰοχίιι ροϑεὶ σοηϊθοίατδιη, καὶ νοσεῖν ἅμα 

ΡΙῸ νυ]... χαὶ τὸ νοσοῦν χαὶ ἅμα, δᾶνη οοιμπιθηήανὶ Ο}8. 
Ρ-. 101. 

10514«21] εὑρίσχεται --- 30 εὑρίσκεται. Δὰ σοπῆτ- 
τη ἀλη) ρούϊοτοαι ἐνεργείας ἀἰοη! αὔθ ἀθῃ] 46 Τ65. τηδίῃο- 
τηδίϊοα5. 86} 1|0)6 0; οἰθηΐπ ῬΥΟΡΟΒ ΠΟ ηππη}] τη πα σάγαπη 46- 

ἸΠΟΠ5 ΓΔ 0 η65 (τὰ διαγράμματα «22, οἴ. δά δ 8. 998. 25) 
[ἃ Ἰηνϑηϊαηύαν, αὖ ΠΠη6ὰ85 ΡΆΓΆ]16 105, ρου ΘΠ  ο]Γ65, ἀϊδρῸ- 

Π8]65. ἃ]., 4886 ρμοίοηίία ἰηβιιπί ἤοπνᾶθ, δοίι ἀπιοδιηιι8 ᾿ἰ56116 
Βθοθιηι8 (διαιροῦντες α 22) Πραγαιη. (ὐαϊπ5 ἀοποηβέγα πα! Γἃ- 

(ἰοπῖ5 ἀπὸ αἰϊογε. ὄχθιρία. ΟἿ ἀδιηομβίγαγο ναἱῦ ΔῃΡῸΪΟΒ 
{υ]Δ 9} ἀποθ5. ΓΘΟῦ8. 6588 ΡΆγ68, 8. Ὁ] ἐνεργείᾳ ἀυιχὶς ΘΠ] 

᾿ηθδᾶμι ρΡγ]] 6] αηὶ ἰδίθυὶ ΟρρΟβιίο ΡῈ. νυ οι {ΓΔ ΠΟ], 486 
Ροίεηίϊα ἱποδὲ ἤραγαθ, ὑσπη νἱ 4θὺ {Γ68. {γ]Δη ΡΠ} δηρι [08 51η- 

ΘΌΪΟΒ. ρᾶγθβ. 6856. {018 ΔΗΡῚΪΙ5. Οἰγοὰ ἀπππὶ νουίίοοιη. (αὲ 

περὶ μίαν στιγμήν «324) 5ι{15, ΙἸάδοχιια ἀπ085 γθοίοβ δδητιδΓο. 
(424 δύο ὀρϑαὶ τὸ τρίγωνον, ϑ01ὁηπ6 ρα Α΄. Θχοπιρ] απ, 
ααρά τη040 ρῥ]οηίοτο ον βἰρηϊῆοαί: τὸ τρ. δύο ὀρϑαῖς 
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ἴσας ἔχει, τὸ τρ. δύο ὀρϑὰς ἔχει, τῷ τρ. δύο ὀρϑαὶ ὑπάρ- 
χουσι, οἵ. Αη. 484 80. 67« 15. 71« 19. 789) 31. 74α 25, 39. 
84 7. 87) 85. 90) 8. 4]., τιοάο Ὀτονίογο: τὸ τρ. δύο ὀρϑαῖς 
ἴσον, τὸ τρ. δύο ὀρϑαῖς, τὸ τρ. δύο ὀρϑαί, οἵ. Αῃ. 674 17, 
19, 25. 13ὺ 32. 7144 28. 8θα 20. 91ἀα 4, ἃ]., 001 αϊάσιη ρεῖ 

νοῦ. τρίγωνον ΠΟῚ ᾿ρ881| [ΟΤΙηΔΙῊ {γ ᾳαδύγαμι, 56 οἰ. 8η- 

Θ.Ϊ05. 55: ΠΟΘΙ ψ6γῈ τηοπού Υ αἰίχ Οτο θ7α 17. --- α2ῦ εἰ 
οὖν ἀνῆχτο ἡ παρὰ τὴν πλευράν. Λά ατί, ἡ ποη ροίοϑβῦ 5ι0- 
Ρ]οεῖ, φαδθ ὅοἶνν. οϑέ βθηξθηίξία, γωνία, χαΐα πο γωνία ἄγε- 

ται νοὶ ἀνάγεται, 584 γραμμή. Ναο ν61Ὸ ροΐίεβί, φαοά να]έ 
ΑΙοχ. ρΡ. 567, 29, νν. παρὰ τὴν πλευράν Ἰαΐοιῖ5. πηΐπι5 Βαρτὰ 

νϑγίϊοοπι ργοάποί0 5] ΘΠ οατὶ, 564 νυν] ἀδίαν μοί ρύᾶορ. παρά 
Θἃ νἱ τϑιγραία 6586, 4πδη Βα θεύ Τορ. ΝἼΠ 3. 158 51, αὖ 1- 

Π ΘΔ: ΡΔΓΔΙ δ᾽ απ ἀδποίοί. Ἠϊιηο ἴῃ τπηοάτ βιρτα ψουῦᾶ 1η- 
(ογργοίδέιϊιβ ϑιιη.) ΘΠ} Π06Γ 51 4815 ἀθιηο βύγ αι Γι8. ϑϑί, 4αθιη- 
106 (καϑόλου «27) δῃραϊαπη Ροερμθυίοιημ. ἴῃ θιηϊον οἴ Ὁ 
6586 Τοοίαπι, ἀπο πμάὰα ᾳαδοάδηι [᾿η6ὰ ἐνεργείῳ, απδ6 ρΡοίθη- 
(ἰὰ ᾿πΠ68ϑὲ Ποαγδθ; ΘΟΠΙ ΠΟ ΘΠ 15. Θηΐμη γδυίοχ ΔΗΡῸΪΙ οαηὶ 66 ῃ- 

{0 αἰαμπηθευ!, ἔὰπὶ (ἃ 5θοαίαν {ΓΔ Θ᾽ ] απ|, αὖ θ8515. ἀπΡ]! θῖῃ 

μα θοαΐ ᾿ηθηβαγδη) (ἥ τὲ βάσις δύο α«'21) οἷτι8 ᾿ἰπθᾶ6, 486 
6 τηρέϊὰ ᾶ81] δά σουξίσθηι ἀποία δϑέ, θχ απὸ ἀοίηάδ το] θᾶ 
ἴδοι] 6. ΘΟ] Πσηαν. Αὐιβίοίθ δ φαοα ἀϊοϊύ: ἡ ἐκ μέσου ἐπι- 

σταϑεῖσα ὀρϑή «28, εἰπροαϊαγοιη. {ΠΠππὶ ἤΠοιιγαθ τπηοπππὶ Γ6- 
ΒΡοχὶί, 1 νουίοχ ΠΡῸΪ [ἢ τπθ 10 εϑύ Βϑιηίογοο, αὖ Πη Θὰ 

ἃ οἰ νου. δα τπϑαϊδιη ἀποία αἰδιηούγαμι στ ϑούα ἢ ΔηΡΊι- 

Ιὰη οαπ) δᾶ ἰδεϊαί. (. Ι͂ἄθῃὶ δχϑιηρία. ἀη. ροβί. {Π 11. 
94« 28. με. 1 24. 41 17. --- Αρρατοΐ ᾿ἰοἸίαι οχ δ18. ΘΧΘΙΗΡ] 15 

ἀδιηοηβίγ 0 65. Θ᾽ΘΟΙ ΠΟ ΓΙ οα5. ἰν Θηἶ  ρονἀποία δὰ δοίη Ρο- 

ἰθη618ἃ. 

1051. 380 αἴτιον --- 83 ἀριϑιμόν. Ἠΐβ νϑυθὶβ ααϊά ἀἰ- 
οαῦ Ατὐ. ΡΙθηθ Ρϑυβρίοοσο ΠΟ ροββια). ῬΙΊΟΥ 115. ΘηΠ ψ6Γ- 
θῖ85: αἴτιον --- γιγνώσκουσιν, 5᾽ πο. ] ΔΓ μὰ. ΤΟυιἢ τηδ ΒΘ πη δέ! οἃ- 

ΓΙ Πδίαγϑυ ν᾽] ἀδίμν 519. ΠΟ γ 6. 65 τη ϑιπδέϊοδθ δχϑιβίμῃηξ 

ΡΘΙ ΔΡΒίγδο οί οηθιη, αϑίγαοία ἃ τϑτ18. ΒΘΏΒΙ 110 115 5 ΏΡΠ]1Ο 6 θὰ- 
Ταμ [οτιηὰ, οἵ, 77 2, 8, ᾿αψας ἡ ἐνέργεια γϑγαχῃ τηδιἢ οῃγαί]- 

ΟΔΤ) οϑὲ νόησις, α80ῶ. Οὐπάᾶρτορίοι. ἰρβὰ θᾶσαμ δύναμις, 
ααοά ρμοξϑιιηΐ 11 618. φαθυβάδι βθοατὶ, ὁχ ἐνεργδίῳ σοο 4] 

ΟΥία δϑί, 80 σορ ῃηΟβοιηΐα, 51 θαι ρΡΟἰθη πη) ρου ποίμηιι5. δά 

δοίπιη. 8504. Πᾶρο 81 γθοίβ υἱάθοι ἰηψουργείαίιιβ 6586, ὅ00- 
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"040. οὐ ᾿ΐ8. ΘΟμδογθαηΐ ὀχίγοιμα σνοῦθὰ: ὕστερον --- ἀρι- 

ϑιμόν, αασ ααϊάθιη 5[ΠΡῚ 15. ἴῃ τ 5. δοίαμι σΘ ΘΓ ΔΙΪ ΟΠ 6 
ΡΟΒίθυ!ΟΓο πὶ 6556. (ἴοῖὲ ααᾶπὶ ροίδῃίίδιη (οἵ, 8. 1049 18), 
αἰ ΠΟ] δϑύ ᾿μθο Πρ γα. 

ΌΑΡΟς 

Τη.5. φιιοί πον ἱέαίθηι δἰ ατὐ εαΐ, οἔ δοπίν' αὐζιηι δὲ ἩΟΉ - 6.8 

φιαπεῖίο ἴοσην ἰαθοαΐξ υοἷ ἔπ σοπιροδὶἐἐα γοῦν υοἷ ἧπ δἱηι- 
»ἰϊοϊδιιδ. 

1051. 84 ἐπεὶ δὲ --- 1052α 4 τις. Ἐδπάρῃι οηΐβ αἸ- 

ΒΕΠΠΠΟΙ ΟΠ ΘΙ, αιιαλι. ἃ} ἴπ|010 ᾿αΐτι5. σαρ 18. Ἰηϑὑϊπ|0, ΡΥ βθααϊ- 

(αν 4 7. 1017 22 544. οἵ. δά 1). 1. αι ροβίᾳαδῃι οχ 118. 6ῃ- 
(15. ΘΘΠΟΙΙ 5, 486 ΡΓῸ αἰνογβιίαίθ οδίθοου σι αἰβύ Πρ πη- 
1, ΒΕ ΠΊΠΊΠ1ΠῚ 80 ΡὈΓΙΠΊΠΠ) ΘΧΡ ΟΠ, βαθδίαηείιδιη ἀἰοο (Ζ, 11), 

᾿ξοιηαιιθ ἀοϊπμάθ 46 αἰβουιηΐηθ δαί οὐ ροίθηξίδο ἀἰββογα 
(Θ 1---9),, Ἰδῖη σοηβθηίδηθιιη δϑύ ἰθυ ϑηη 615. 5] ΠΟ ΔΙΙΟ- 

Πθιη, τὸ ὃν τὸ ὡς ἀληϑές, ρτοροῃὶ δά ἱπαυϊγοηάι; ᾳαοά 

αυϊάομι ὃν ὡς ἀληϑές φαδιπαιδμι οβίθμ δ ἤῸ ἢ 5ἰ ΠΡ Ϊ ΓΘ Ιὴ 
αδη δι 519 ΠἸΟΓΘ. Θη 5. Παίαγἂμ) ἃ0 ΡΓΟρίογθα ἴῃ πᾶ α15- 
Ραϊζαίίοπο οἰ! ἐοπάϊπῃ (οἷ. 4΄ 4. 1θ28α 2: οὐκ ἔξω δηλοῦσιν 

οὖσάν τινα φύσιν τοῦ ὄντος. διὸ ταῦτα μὲν ἀφείσϑω), ἰὰ- 
6 ῬΙΟρίοΓθα παηοὺ νἱἀθίαι ἢ δ ϑ ΠΟ πὶ {γᾶ ογθ, ααϊᾶ 

ῬΓΟΘΎΘ5851158. ἴῃ ΒΌΡΘΙΟΥθ 5 (Θ 8) δά 5ἰπηρ]|1065 6ἃ5 οἵ δϑίοι- 

Πὰ5 βιι5έδη 5, 486 βαηὖ ἐνέργειαι ἄνευ δυνάμεως, ἰᾶτη 4πο- 

᾿η0 40 ἴῃ 15. ΔΙ Π6Υ αἴθ ἴῃ ΘΟΙΠρΡΟΒ1{|5. τ 115 νου 5. σου Πᾶ- 

ὕπν Θχρ]!!οδη άϊπη 5101 ρμαίαί, εἴ. Δ΄ 4. 10270 28. Ῥεορίει δα 
ΠΟῚ ΒΒΘΠΓΟΥ ΘΟ γΘΟΊΘγΟ, 4] ᾿οο σαριΐ οχίουη!η 1 ̓ π 6 
ο ΜΙοίδρ 51015. 

 οΥῥαβ. ΟἸΠΠΪηΟ0 1 60. ΘΟΓΗΪΕΙ, τὖ οΟϑἸί!Ο ᾿ρβδι δοαποί 

ΤΟΙ Πδέιμτδπ), οἷ. 46 Ἰηΐοτρν. 9. 194 38: ὁμοίως οἱ λόγοι 
ἀληϑεῖς ὥσπερ τὰ πράγματα. ἴαμη ἄπο ἀϊδίηριοηάα βαηΐ 
ΓΘΡΕΠ ΘΠΘΓα, ΟΟΠῚρΡ Οϑἰ θα απ ΓΘΙΙΙῚ ΔΙ ΠΟΤ, Δ] ΘΓ απ 510 11- 
οἴαπη. (ἑοιπροδίίαο. δαΐθμ α1ἃ8. αἰ πο δα ηῦ 1η{6]ΠΠ1ο 6 η486 
686, 4Ὧ6 6Χ Ρ]ατθιι5 δἰ θη θη 5. οἰ πϑυπηΐ, 564 οὰ6 ΡΟ 8, 
ἴῃ 4αΠ 5. οἴπὶ βα βίδητ ἃ ΘΟΠΙ ΠΟ Ἵ ῸΥ ΔΟΟΙ 6 Π8. Δ] απο ά, νε]- 
αΠ ΠοιμῸ 4105, ΠΟμΟ βθάθηβ, ἀἰδρῸ μ}15. ̓ γγα 0} }158. ἃ 51- 

ἸΏ1]}1ὰ. ΗΒ ἴῃ σοι. νουϊίαβ Οἰμ πη ἔπι ΟΠ πού, απ} 418 

αυδθ Τὸ οοηϊπηοία βαηῦ οοριίδμο. ραγύοι οοηϊπηρῚ (κατα- 
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φάσχϑει), ἀἰδίαηρὶς νογὸ (ἀποφάσχει) 486 τα ἀἰδίαποία Βα, 

Δοοίἀοηΐα διΐθ {ἀπ Αἰϊὰ [ονγίαϊα δ᾽ηῦ οἵ τη0640 δάδιδο- 
τοδηΐ βιυββίαπίδο 040 ΠῸὴ Δαπαριθδαηΐ, ἃ] 1ἃ πθοθββαυῖα 66 

ὈΠΟ Δ ΠῚ 56] ΠΠΘῚ ρΡΟΒβιηΐ ἃ βι}ϑίδηξψια (οἵ, δά 4 80. 1025. 90), 

ΡΙΓΟΡΟΒΙΓΠΙΟΠ 68, 486. 46. 115 δ ηὉ ΤῸ 18, ΡΑΡΙΓΟΡ αίαιο 1ρ588 
ΤῸ. τη δ! 0}} ΟΡ ΠΟχΙα5. οὐ 040 ψογὰβ8 6586 π|0640 [αἸ585 δἃρ- 
Ρᾶγοί, 613: "15 νοσὸ 46 τϑῦαβ, αὐ φαδθ δοοι ἀοηξίαμπ πηπδί!ο- 

ΠΘ Δα πἰίαης ΠαΠ} 81, δα πάθη ΡΓΟΡΟΒΙ ΟΠ ΘΠ ΒΘΙΏΡΟΙ δαΐ 

ψ Γαδ: [Ὁ ]58η) 6556 οροτίοί (ἀεὶ ταὐτὰ ἀληϑὴ καὶ ψευδῆ 
17, ραγί. χαέ Ἰάθιῃν ν᾽ ἀθίασ ἢ, 1. θη! ἤοατα ἂο ρᾶτί. 7). ὅ511|- 
ΡΠ ΙΟΙθαΒ. σοτῸ ἴῃ ΤΟΌι5, αὰᾶ6 ΠῸῚ Βαροηΐ αἰβεϊποία ἃ 5.}- 
βέδηξα δοοϊἀθηθα π6Ὸ ΘΟ Ποΐδη οπὶ δοίαᾳ 8]1410 ρΡοΐθη- 

{ἰλ] ΘΟΠΙΓΑΤΙ, 56 Ἰηΐθοτδθ βαηΐ βαβρβίαηζιδο οὐ ἐνέργειαι, 

[15 θ᾽ ἴῃ ΤαΡ5. ΠΟ Ροίαϑί νϑυϊίαβ ἰη46 τϑρϑί, ααοά 
ΟΡ η40 τϑα! ἀθυϊηλιιβ ᾿ρϑῖι15. ΤΟὶ ΟΠ ΠΟΙ ΟΠ ΘηῚ νοὶ αἰδί μη- 
ΟἴΟΠ61Π), 564. Δ]|1ἃ ΠΑΓΠ ΤΟΡΙΠῚ δ σαίῖο. ΠΡ ΙΟἰ ΓΘ ΘΏΪΠῈ 
4881 Ρ6Γ ἰδοῦ θη 4αδηάδηι᾿), 24, 25, Βᾶτγιπι ΓΟΓΙῚ Πᾶ- 

1) Αὐίβιοιο!ς. ῬὨΠΟβορ μα. δἴσα! δἀτηοάτπι δὲ Ῥουϑρίοπα ὉΡῚ τη αῖ5 ἴῃ 

ῬΈΡ5. ΘΟΘΠΟΘΟΘΠ 415 ΘΧρ] δ η Ισάτιο ψουϑαῖασ, τὰ ΡΠ αυίτατιαν τ Πα] ΟΡ σους 

Ἰαι5. ΡΙῚ δὰ ρβὰ σϑυπτὰ Ῥυϊποῖρία Ἰρϑοβήθιθ ΘΟΘΠΟΒΟΘΠΩΙ ἔπο5. δοςοάϊιν, οἴ. 

Ῥτοοοπι. Ρ. 29. Ῥαΐοὰ τὐ Ἔχθτυρία ἴπ τποππουϊατη Γουοοθπλι5,) ροϊθμῖαθ οἱ 

δοία5. (ἰδ ποιομθ (ΔοΠΠ]Πτὰθ Ατσ. βδοῖνιε, “αδθοῦπαηθ γοίογοβ ΡΒ] οβορ ἦς σ6- 

ποραϊίομο ἀπ] τανοσαμῖ, ᾿ρϑὰ8 ἁπίοπι Ροϊοπας. οἱ ἀοίτι5. ΠΟΊΟΠΟ5. ΟΠ Ροϊοδὲ 

5815. “Ἰδοοσποσο (οἴ, δα 6. 1048 9); 4ἀς ἀεβηϊοη 5. εχ ρόποτο οἱ αἰ} στο π 115 

πο μθτι5. ᾿ποπ]θηΐον τσ. αἰδριυτῖαῖ, 5ο ορδοῦγα πηὰποηῖ, {πᾶ6 ἦ6 Ῥυῖτῖβ 46- 

διμπ ομπιτὴ. οἰ ομηθητ5, (δ ποι Ριι5. δι ρ] ΠΟΙθτι5, 55 ΠΠποαὶ τηὰρῖ5 Ζαᾶτη ΘΧρΠ1- 

οαὐ (οἴ, 4 Ζ 18. 108394 14). δ΄π)}15. ᾿υῖτι5 4αδοβιοηῖς. οδὲ σὰπο, {απιτὰ δχ- 

Ῥοβιψανιι5. 6δῖ7). φαοιηοθάο δὰ νου ταΐθτη ρουνθηϊαίτ" ἴῃ Τρ ΙΟΙΒτι5. 5. 5 ΠΕ Π5: 

4ποα οπῖπι ἰδηροπάο, τῷ ϑιγεῖν θ 2.4, δὰ5. δοιαργο Πα] ἠἸοῖῖ, Θὰ γόγο 5ἰχαῖ]- 

ἴὰο οϑὲ ἃ τέθτιβ 56 Ώ5ΙὈ1Πθτι5. ροιτα, αλ!οπη ΔΠῸῚ Ασ, ἀοουσὴς υἱπιρογαὶ, οἵ, 

Δ “4. 9. 9915 22, ποὺ γ61Ὸ ᾿ρ51π|5 Γϑὶ ὀχρ!οδῦο, εἴ, ΖοΠΠον ῬΗ. 4. αν. 1. Ρ. 441. 

Οὐτᾶς απ τηδη]οδίο τᾶηοα δηΐ οἱ ἀ6θη1α, δα ποῖαὶ βιθηοα556., Φαοιηοῦο 

νιἀεδαίαν τσ. μᾶης τότ 5101 οἰπηχῖθδθ. ΘΙ ΠΡΊΠ 56 Πη51|5,) νο αὉ] νἀ 6 Π6}1} Δ ἸΘ Ω 41 

56 Π5115) 1) ῬΟΙΟΙΡΙΟΠ 15. 115 ΤΟΡ5, 4πᾶ6 Ἰρ515 Ῥγόρυῖο δαθιθοίας. δαπξ, 0 ΟΠ 

δαπΐ οὐτόσο ΠΡΟΓῚ; νἱάθηΐ ἅπὶ ΠῸΠ ν᾽ οπὶ, ἁπάπιμΐ πὶ ποὴ πη πιηΐ, ΘΥΤῸΓΣ 

ἀαΐοπι ΠῸΠ δϑὲ ἴπ 56ηϑιι, 504 ἴῃ ῥμαηπίαρία ροίοβι ἀοοοάετο (τ, δα 7 5. τοιοῦ 8). 

Ῥανον ππθη5. δεῖνα, ὃ ποιητικὸς νοῦς, 5101 δαθ᾽ οας. Βαθοὲ βἰπηρ!!οο5. ἀδίου- 

Ὠάδήπιο. δα σία 5. 4πᾶ6. Π]Β}] δας αἰνὰ ΠΙδῚ 1 Ἰρδάτη δα δι ηηαο οἱ ἐνέρ-- 

γειαι, Βαγισψαθ σορποβοῖν παίαχατα, οἵ, 46 ἀῃ. ΠΠ1 6. 480 26: ἔστι δ᾽ ἣ μὲν 

φάσις τὸ κατά τινος, ὥσπερ ἢ κατάφασις, καὶ ἀληϑὴς ἢ ψευδὴς πασα᾿ ὃ 

δὲ νοῦς οὐ πᾶς, ἀλλ᾽ ὃ τοῦ τί ἐστι κατὰ τὸ τί ἦν εἶναι ἀληϑής, χαὶ οὐ 

τὸ κατὰ τινος ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ δρᾶν τοῦ ἰδίου ἀληϑές, εἰ δ᾽ ἄνθρωπος τὸ 
ΕῚ ͵ 2 ΕῚ Ἂ ΕῚ ω " “ “' 

λευκὸν ἢ μή, οὐκ ἀληϑὲς ἀεί, οὕτως ἔχεν ὅσα ἄνευ ὕλης. 
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ἰυγὰ (τὸ τέ ἐστι ---, οὐχ εἰ τοιαῦτα κτλ. 82) ἀπ ροτοίρι- 
ἰὰ ἃς ΠΟ ΡοΓοϊρίίασ; ἢδ6. Τ68. δαξ βοϊαηΐίαν δαί ἸΘΠΟΓΔΏ ΕΓ, 

ΟΥΓΟΙ ἴῃ 115 Ιθοαπι ΠῸΠ Βαβαί, ἀλλ᾽ ἢ χατὰ συμβεβηχός 26, 
ἱ. 6. ἰβὶ ἰογίθ β6ὺ δθιιβαμι ἀιθη δι σψ ΘΔ }} ἰρβᾶμι ἴθ η0- 
Τα δ πι ΟἸΧΟΓΒ. ΘΡΓΌΤο. (ἷ ἀ6 δη. ΠῚ 6. 43θ0α 26: ἡ μὲν 
οὖν τῶν ἀδιαιρέτων νόησις ἐν τούτοις, περὶ ἃ οὐκ ἔστι τὸ 
ψεῦδος" ἐν οἷς δὲ καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀληϑές, σύνϑεσίς 

τις ἤδη νοημάτων ὥσπερ ἕν ὄντων. 
δ8 οἰόμενος διηρῆσϑαι ᾳαδιμαμαπι πητι5 Παγοὲ οοά. ΑΑ(ὐ, 

ἘΘΙΙΖαΪ ΟἸμΠ68 οἰόμενος διαιρεῖσθαι, ἴζὰ ἰάθη ΡῈ ηδία- 
ΓαπῚ βθηΐθηίίαθ Πδοϊίαξαν, αὖ ἰη ἰοχία ΡΌΠΘΡα πο ἀαθ][ἃ- 
ψουη ; ἰάθπι ἰδοιία γοοορὶς Τγθηά, ΕἸ. ὃ. 1. --- 11] χαΐί οἂχ 
Ρυξαν θυ) ἃπέθ τὸ μέν ἰπβϑγθηάαμ 6556, θχροβίξιμι οδὲ Ο8. 
Ρ. 90. -- 14 δόξα. Ορὶπαίίομοπι, δόξαν, ἃ βαοϊθπέϊα Ῥ[αΐο, 

[οτγίαββο βϑοιίιβ Ῥαγηηθηϊάθμι, [ἃ ἀἰδεϊηχὶέ, τὸ ααοιηο 0. ρ6- 

ΠΘΓΔίΪΟ πηθάϊη] ἸΠέοΡ 65 οἵ ΠΟῚ - 68 ΙΘση Βα οί, (ἃ δόξα 

πηθάϊαπι αυϊἀρίδπι 510 ᾿ΠέοΡ βοϊ δηξίδιη τοὶ δὲ ἱϑῃηογδηΐίδηι, εἴ, 
οην. 2028: ἔστι δὲ δήπου τοιοῦτον ἡ ὀρϑὴ δόξα, μεταξὺ 
ἀμαϑίας χαὶ φρονήσεως. 46 στρ ἡ 4774. Τπρδοί. 1908. 

ϑόρἢ. 263. ΡΠ. 57. ἃ]. Ι͂άθιῃ ἀϊβογίμμθη Ασ. δχροηϊέ ἀπ. 
Ροβί. 1 33. 894 2: λείπεται δόξαν εἶναι περὶ τὸ ἀληϑὲς μὲν 
καὶ ψεῦδος, ἐνδεχόμενον δὲ χαὶ ἄλλως ἔχειν. --- ἥ τὲ γὰρ 
δόξα ἀβέβαιον, καὶ ἡ φύσις ἡ τοιαύτη. --- ὡς τοῦ μὲν τοιού- 

του δόξαν οὖσαν, τοῦ δ᾽ ἀναγχαίου ἐπιστήμην. Οὐδπιααδηι 
ΠΟῚ ΠὈΙ]6 ΒΟΥ ΠΟΟ ἀἰἸἰβουπηθη οἷ. δα δ 2. 996) 28. -- 

}17 ταὐτά 58εγῖρβὶ ργὸ συ]ο. ταῦτα, Βθοιξαβ. δὰ σϑυθὰ {πᾶ 
ΡΔΌΠ]1Ὸ ἀπίο ἰορυιηίαν 14: χαὶ ὁ λόγος ὁ αὐτός. ---- 20 ἀσύμ- 
μξετρον τὴν διάμετρον, οἵ. δά Α' 2. 988α 15. --- 24 οὐ γὰρ 
ταὐτὸ κατάφασις καὶ φάσις. Ἐϊοῃίη φάσις 5ἰπρ] οἶτον φησί 

τι, κατάφασις νοῖὸ χατηγορεῖ τὶ κατά τινος. Τία ἀρραγοῖ 
οα 11 δα βιιβέδμεαθ. 5 0 ]16 658 τοίογαίασ, Βᾶθο δα σοιηρο- 

βιίδ8.. ὅϑ8θρ8 ἰδιηθῃη ΡῬγοιηΐβοαθ μᾶ6 0 γοο. ἃ ΑΓ. τβΌΓΡΑΓΙ 

ἐχροβίίαμ) οϑί δά Ζ᾽ 4. 1008α 9. --- ὁ29 τὸ ὃν αὐτὸ οὐ γί- 
γνεται, οἵ. Ζ 8. 1033) 17: τὸ μὲν ὡς εἶδος ἢ οὐσία λεγόμε- 
γον οὐ γίγνεται. --- υ88 τὸ δ᾽ εἶναι --- 1024 1 γοεῖν αὐτά. 
1)ηχο νου δ 8 ΘΘΠΟΙ [ἢ ΠΠ]ΘΙΠΟΤ δὴ Γονοοδί, {ΠΟΤΈ ΔΙ ΡΠ] 

ἴῃ ΘΟΙΠρΟΒ (8. ΤΟι15, ἴῃ 5ΠΏΡ]ΟΙθὰ5. ἰέογαμι οογηδέμν. Δο 
ΡῈΙ νου. ἕν μέν ἐστιν ὑ84 ἰὰ 5] ΠΟΥ σθημβ, φαοά 6ϑί ἴῃ 
ΘΟΙΙΡΟΒ1 15. τοθα8, ἴδοι ἀρρᾶγοῦ; ἀαθίιι νογὸ νἱάἀοίαν, «α]- 
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Ῥὰ5 ἃ ψϑυθὶβ ἱποὶ ρθη 4ἃ 510 δἰέου 8 ΘΘΠ 6.5. ἀοβουρίο. ΕΝ 
ΑἸοχδηάον. αυϊάοθηη 04 ἃ γοιθὶβ τὸ δὲ ἕν αἸέίοσαν. ΠΠπάᾶ 
τ] ΘΙ θΓαπὶ ΟΥΪΤΙ ραίαί (ρ. 573, δ: τὸ δὲ ἕν, τουτέστιν ἄλ- 

λον δὲ τρόπον κτλ.}), Θἂμη) 5θααϊίι 5ρθοίθπι, 488. ὈΓΪΠΙΙΠῚ 

ΙΘρ ΘΠ] Πᾶθο σου] ῬΤΌΡΘ ΠΘοσββασίο οἰϊεγίαν, 564 ἀθῖπά8 δά 
ΘΧρ Πα! οη θη. δαπηοάπῃι σοπίογίαμ δα! ταν, [Πα 6 υἱήθη- 
ἄσπὴ ἃη ἃρίϊι8. ἃ νν. δἰ δὲ μὴ οὕτως αἸίοτιαπι ΟΥ̓ ἀϊδηλμν χη 6 Πη- 
θυ ἢππο ἴῃ τηοάϊπῃ: τὸ δ᾽ εἶναι ὡς τὸ ἀληϑές, χαὶ τὸ 
μὴ εἶναι ὡς τὸ ψεῦδος, ἕν μέν ἐστιν (1. 6. ἕνα μὲν τρόπον 
ἐστίν), εἰ σύγκειται (Ἰἰηΐ. τὸ χατηγορούμενον τῷ ὑποχειμένῳ, 
συγχξϑιμένων χαὶ τῶν πραγμάτων), ἀληϑές, τὸ δ᾽ εἰ μὴ σύγ- 
χκειται (ἰηΐ. τὸ χατηγορούμεγον τῷ ὑποχειμένῳ χαίπερ συγ- 

κειμένων τῶν πραγμάτων), ψεῦδος" τὸ δὲ ἕν (1. 6. τοῦτο δὲ 
τὸ ἀληϑὲς τότε ὑπάρχει), εἴπερ ὃν οὕτως ἐστίν (1. 6. εἴπερ 
τὸ ὃν ἐν τῷ συγκεῖσϑαι ἔχει τὸ εἶναι χαὶ ἐν τῷ διῃρῆσϑαι 
τὸ μὴ εἶναι)" εἰ δὲ μὴ οὕτως (ἰηί. τὸ ὃν ἔχει τὸ εἷναι), 
οὐχ ἔστιν (ἰηΐ. τὸ ἀληϑὲς ἐν τῷ συγκεῖσθαι καὶ τὸ ψεῦδος 

ἐν τῷ διηῃρῆσϑαι τὰ συγκείμενα)" τὸ δὲ ἀληϑὲς (ἰ. 6. ἀλλὰ 
τότε τὸ ἀληϑὲς σημαίνει) τὸ νοεῖν αὐτά. 

10ῦ2α 4 φανερὸν δὲ --- 11 ἔχοντος. Οπὰπι ϑιυμνα 

ἸΏ ΓΟΙ ΘΧΘΙΊΡ]α ΤΟΡΠῚ ΘΟΠΙΡΟΒΙ Λα ΠΟΙ ΟΥδίπιμ 516 τὸ 

ἀσύμμετρον τὴν διάμετρον «20, φιοά ααΐϊάθιη. ρονπού δά 
εἃ ΔΟΟΙ Θηζἃ ατιᾶδ ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΟ ἃ6 ΒΘΙΠΡΟΙ 5π86 ἐΠμδουθηΐ 58- 

βίδα θ, δ δαάθιη γθοίϊιβ τοίθγθηάπιμη οταΐ χαρά πο Βαθ6- 
1η118 τὸ τὸ τρίγωνον δύο ὀρϑὰς ἔχειν, εἴ. 4 30. 102ὅα 32. 
ΔΛαϊπηχίβδο διίθμι μος. Θχθιηρίαπι οἱ αἀἰβραίαί!οηϊ, ηπδο οϑέ 
46. νουϊαίθ ἴῃ σὑοθτι5. ΒΡ] ]οἶθ5. σοηβρίοπθα, μὰς νἱ δία γὰ- 
{10Πη6 ἀποίτι5. μη Ρ]1ΟΙ 15. ἴῃ τ τι5. ΠᾺ]Π]ὰ5. ΟΠ ΠῸ ΘΥΤΟΥ ἰο- 
σα [αθού; δϑίθυηβ ἴῃ ΤΘ]}115. 18. ΘΟΙ6. ΟΥΤΟΙ ἃβρεβέ, “πὶ 6 

ΓΘΙΠΡΟΙΪ5. οἵ τη! ] 0 18 νᾶγοἰαίθ σοροίϊαγ, [{ὰ ἐγ] ΘΠ πΠΠὶ 

ΒΘΙΠΡ ΘΙ ΔΗΡΈ]05 Πα θοῦ ἀπο 5. ΓΘ οΙΪ8 ρᾶγ 65: δι ΒΘΠΡΘΙ ΠΟῊ 
αθοΐ, πρὸ νϑῦοὸ ροίεβί ᾿πο40 [ᾶθογο ποὺ ποη ΠΆΡΟΓΙΟ. 

Ἠδοο τὰ ΔΙ} ] ο]{85 ροίοδὲ τοιπΆΠ γα, αὖ 4αππὶ δοάθπι π0- 

ἸΏ Ϊ]η6. Ῥ]Ό1 65. ΒΘ ΠΟΘ μέτιΓ Τ65. πημηαα }}165, 46 ΠΟΠΠΜΠ}18. }1- 

αυϊὰ ρτγαθαϊοοίαν, 46. 8}118 1ἄθιη πδρϑίαν; ν᾽ αὶ ἸῃΓΟΥ πη 6- 

ΓῸΒ ῬΆΓΟΒ δϑύ 4] 410] ροββὶῦ πρῶτος, 1. 6. ᾿ηἀἰν151:}}}}15. (οἵ. 

84. .,.1 0. 987 34), ηἰναΐναιμ ἀγαβ, βηΐ 811} αὶ πῸη ροββίῃξ 
ἀἸα πρῶτοι, 564. τππὶ8 ἰΔομμαιθ. Ὠππηθιι8. ρὰν (ἀριϑμῷ δὲ 
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περὶ ἕνα αθ, 1. 6. περὶ δὲ ἕνα ἀριϑμῷ, χαρά ορροπδέιιν 58ιι- 
ΡοΥΙΟΥθιι5. νου θῖβ, ααϊθιι5. ρα Ποίαν περὶ ἕνα τῷ εἴδει, οἵ. 
δα 4 6. 1016ὺ 951) Βᾶπο διθὶο αἱ αΐθιη ΠΟ Δαιπμ 6. 

7. 

ἩΠΟΘΡΗΒΕ 
(φιιαίιιον αἰ 5 ἐπ υὐιπέιι" πνοαὶ, δϑοιηάμηι χιο8 τϊέαα αἰὶ- 

οὶ γοὶ αδοϊϑπαίι". Ἰθῦῶα 1 ---ὐ}. 7)οἴηαιο ἦρϑα εἰπϊίαίἐ5 

ποίϊο δα ρίϊεαΐεν. φιιαθ δου ϊίμν" ἴπ ἱπαϊυϊάνια αἰϊἱειιῖιι5. νοὶ 

παΐρα αἋ ργαπεοΐριιθ ὑογϑὶξ αὐ κἰΘηϊοαπάαπι τπθηϑιυ αηι --- 

1053414. “επδιιυ"αθ νγαίϊο οἵ τιϑιι5 απιρίζιι5 δαρογζιι" ---- ὃ 8, 

1)οηΐψιιθ ματιεὶς εοπιρίοοἔϊίια" 44... ψφιιαθ [6 πιοίϊοπι εἰπϊίαξἐ5 
απίοα δαροϑιιῖέ --- ὑ8. 

10ῦ2α« 1 τὸ ἕν ---Τὴ λόγον. 1ὐηϊαξῖ5 ρυϊαβααδπὶ ᾿ρ58 ΠῚ 
ΠΟΙΙΟΠ ΘΠ) ΘΧρ]Ἰοδέ, ΡΥΙΠΠῚ 65 Τ65, 4π|0 115 τιηϊδέοπι σα]θῸ 
{Ἰ θ ΘΓ 6. 50] ΘΠ.118, ΟἰΓΟσΉΒΡΙ οἷ δὲ δὰ φθηθτα αυδοάδπι τα! οἽ. 
Αὐὐδιηατιᾶπη ΘΠΪΠῚ πη} 85. τη ἘΠ γῖϑ πὶ ἀ]οἰέαν (εἴρηται πρότε- 

ρον αἸ1θ, οἴ. 4 6), ἰδιηθη τα] ρ]οχ 116 ἀϑὰ8, ΠΟΙ ΠῚ 6Χ 

οορῃδίίοηθ. αυδάδμι ἰρβίιι5. τοὶ ροηέήοί, δα σθπογὰ φφαδθάδῃηι 
εὐ οαρὶία ρμοίεβϑί τοίου (οἱ συγκεφραλαιούμενοι τρόποι «17, 
εἴ. 4 2. 1013) 30: οἱ χεφαλαιούμενοι τρόποι. 1. 1042α 4: 
τὸ χεφάλαιον συνάγειν. ΑἹ 7. 9884 18: χεφαλαιωδῶς). Οαδο 
ααϊάθιη Θθπογὰ απο ΠΟ φαδίπογ ἀἸβέ συ, 101 (4 6. ΘΠ γ5. 
1.2. 185) 7) τ᾿040 ματα το 40 ρδποίοτα ρᾶγέϊμι θα θη] ρᾶγ- 
ἐπὶ ἀΐνουβα, ἃ ἢθδο τὴ πη πη Π6Ο 5 Ὀ.1Π1π5 Θχοιε ομαμι; δὶ 

ΘΗΪ ΠῚ ἃ ΡῬΙΠηδΤἃ ΠΟΐΟη6 ἀοβοοΠ 6 }18 δ 685 στθ5, 1 4αϊριιβ 
1|1ἃ εοθγηϊίαν, Βαταπ ααϊ 6} ΘΘΠΘΓὰ γᾶν Τϑίϊ0Πη6 δὲ σοιηρτο- 
Βοηάθγα δὲ ἀἰβείμϑιογα ᾿ἰοοὲ. Ησοο ρίξαν ΙοοῸ Οἰηἶββ5 115 τ- 
Ραβ, 4αἰθιι5 ΡῈ δοοίάθηβ πηϊΐαβ ἐγ] αϊέαν, 418, οἵ. 4 6. 1015) 

16 ---36, «ιαίαον ἰδέ πο Ε ἀπ δε 18 σθηθγα, τὸ συγεχές, τὸ 
ὅλον, τὸ χαϑ'᾽ ἕχαστον, τὸ εἶδος, «85. (Οὐοπίϊπαπϊ! δα ποίϊο- 
ΠρπῚ ἀοῇηϊοπάδηι 4π04 ΔΒ} 6ὲ ποτ ΟΠ ι πηοίϊι5, οἵ, δά 4 6. 
1015) 36. Οὐὕύμπι διυιΐίοπι ἄπο 5ἰηΐ σοῃίη} σΘΠογα, [δύ{π|8 
(ἁπλῶς α«19) αἰίογαιη, φιοά 4αδ] δὲ ταίϊοπθ σοδ]αϊέ, αἰέο- 

ΓΙ} ΠΟΙ ΒΕΠ 18, ΟΠ Π5. ὨδίμΓΑ 15 δϑέ σοπ Πἰία5, ἤπ] 6 ΡΟΙι8 
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4αδπὶ 1ΠΠ1 αἰ αύθι ἐπ θα οπἄδιη ποποί. (οο. ἁπλῶς 586 068 
πΟίϊΟ ᾿ἸηΐΓα 511ΠῚ ᾿ρ 515. δ] ᾽σαι ΘΟΠ ΙΠδέμπσ, τι σΟΠΪ σαν 

οαπὶ πρώτως, τῇ φύσει, εἰ Ορροπδίαν νυν. χατὰ συμβεβη- 
κός, πως, πῃ; τρόπον τινά, δυνάμει, οἵ. 41 1. 988) 15. Τ᾽ 6. 
1011) 22. 111. 1018) 11. δ΄ 2. 1027« ὅ. Ζ 4. 103θ0α 30, δ. 
ὅ. 1031α 18. Θ 6. 1θ4δα 29, 012. δεά ᾳιοῃίδιη 51 4ὰὰ Πο- 
(10 5:πρ]1οἰζον ργαθαϊοαύαν, 181] οδϑύ δάαϊίαι απο θαι αἰ- 
βέϊποίίι8 ἀοἤΠηϊαί δὲ ἴῃ ΔΠΡΙΒΌΟΓΟΙΩΗ « Δ αὶ οορδί, 1460 

ἁπλῶς 586 ρ6 ἴἄδιη ἴδγα βιρῇοδῦ δία ὅλως, καϑ' ὅλου, οἵ. 

δα 4 15. 1020) 833. "2. 102θα 58. Ζ 10. 1035) 1. 17. 1041}1. 
Θ΄. 1049. 23. Καὶ 8. 1064 15. 4]. Ετ Βας αυϊάδῃ νἱ ἢ. 1. 
δοορι πάσπη 6βί.) [Ι͂Ὰἀἄθμη αἰ βου ἢ 1Π ΔΙέοΓΟ ΟΡ αν πηϊΐα- 

(ἰ8 ΘΌΠΟΙΘ, 422 --- 28, αυὰπὶ τὸ ὅλον, ἰ. 6. 14 φυοά δά δεῖ- 

ἴδηι [ΟΥπιδπὶ ἀοΠηϊίιπι οβί οὐ ρου[ϑοέμι Π6Ὸ 1068. 1060 1ῃ- 
αἱρ οβία ( οἵ. δά 2 6. 1016} 11---17. 2. 1013 22. 26. 1028) 36; 
ΟΡρΡομίξιν σωρός, εἴ. δα Ζ 16. 1040) 9), απππὶ 6556. αἰοϊξαν; 
Π8Π| ᾿ἶο 4αοάι6 ἀἰβ Πρ ππίγ 4ὰ6 ΡῈΓ δτγίθιη δὲ νἷμ απδη- 

ἄδιη σοδ]πουαηΐ, ἃ) 115, ααϊθ5. ᾿ρ8ἃ πδύμπσα πη δέ 15. ΤΟΥ. Δ ΠῚ 

᾿η6 1410. (Οὐδέθγαμη. ῥα μδπι πο ΟΠ 6 μη} ὁχ Ατιβϑίοίο 5. βθπίθηξία 
Ἰοοα] 6 η) 6886 πιοίι, φοράν «27, εὖ ἴῃ 1080 τηοίπ [0608}} οὐ- 
ΒΙΘΌΪΑΓ 6 πὰ ἸΔΈ! ΟΠ 6. ῬΓΙΠΟΙΡ ἢ ἔθ πο γ ἰΟοιμ, ὁχ ΡΠ ΥΒ1ΟΙ5 5818 
δϑύ ποίπμ, Ρῃγϑβ. ὙΠ 7 --- 9. Ζ6]1ον ΡΒ. ἃ. ατ. Π. Ρ. 445. --- 
ΗΒ ἀσοθιιβ 564 ΘΟΘ Δ 15 ̓ΠΈΘΤ 56. πηΪ δ 18 ΘΘΠ ΘΙ} 18, ααρΡ6 
απ) αἰτιμαιιθ 84 δχίθν πᾶ) ΤΟΙ [Οσιηδμ ΓΟίοΓαίπ:, δὰ ΟΡ- 
Ῥομαηΐαγ, 4π86. ΠΟΙΙΟΠΪ5. 6 Πδίιμτα τοροίπηίαγ. Πδο δαΐθηι 

ΓΔΙΟΠΘ 185 Δβϑιθ δία σ6] ΒρΘΟΙΘ8. ΤΟΓ ΠῚ, αα8 6. ΘΌΜΠῚ 

ΠΟΙ ΔΙΏΡΠ 5. ΔΠΘΈΒΕΟΓΟΒ ἴῃ ΒΡ ο65 ἀἰβε ηρτια πέμτ ᾿η ἀν! ἀπὰ6 

ἴπγ6 ἀ1οἱ ροββηΐ, νϑ] αἱ! Ποιηο, 160 ἃ]. (εἰ. δά Ζ 12. 1038α 10. 
13. 1039) 30), νο] σϑθιιβ 5] 915, ἴῃ ααϊθι8. οὐ ΠΟΙΟἢΪ5. οἵ 

ΠΌΙΠΘΙΙ ΟΟΓΠΪδᾺΙ τπη185. ΘΡΘΟΙΘθ5. δαΐθηη ΘΠ 551 ΘΠ ΔΕΙ͂ 

ὉΠΙϊὰ5. 6χ πδίιγα ΠΟίΟἢΪΒ, {Ππ4 ργδθοίραθ οἵ ορίϊπιο ἱπγ6 

Βδης 5101 νἱ πα! δ 1 πη! αΐθμι, αποα οδβύ ταῖς οὐσίαις αἴτιον 

τοῦ ἑνός, Ἰᾷ οβὲ δπίδθῃ τὸ τί ἦν εἶναι, οἵ. Ζ 17. --- α8 τὸ 
χαϑ' ὅλου. Τ)Ιπεποίϊπ5 146 απέθα αἰχι εἶδος, 431, 32. Οὐά 

αἰ Π}ογὰς χαϑ᾽ ὅλου ἃ ν. γένος εἰ εἶδος, οἷ. δά Ζ 8. 1028 34. 

1052) 1 δεῖ δὲ --- 1θῦ34 14 εἴρηται. ΑἸϊπα οδ50 απδ86- 
ΓΟΓΘ 4α 115. Το 5. πῃ] α 58. ΠΟΙΙΟΠ ΘΗ ἀββίθ μα 6 [Ισοαΐ, αἰ πὰ 

ἴῃ ἀδραγο, πᾶ [6 'ρβὰ ποίϊο πηϊξαίϊβ, τέ ἐστι τὸ ἑνὶ εἶναι ὃ 3, 

ΡῬΟΙΠ46. 86 ΑἸΠογὺ τπὐγαπμ 4 γδιηιβ, 486 ΤῸΒ ΡΤῸ Θ᾽ ΘΙ ΠΓ5 
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γ6] ΡγῸ οδιιβὶβ βίηξ Βαβεπάδο (ἐπὶ τοῖς πράγμασι διορί- 
ζοντα 8), ἃῃ απᾶ6 510 ἴρ88 οἰ διηθηί γ6] οδιιβᾶρ ποίϊο (τοῦ 
ὀνόματος ὅρον ἀποδιδόντα 9). δ᾽οας δηΐπι ἰρἷβ νοὶ ἴη- 
Πιηϊΐαιη νοὶ] αἰϊὰ ΡΓῸ δἰ θη θ 8 ροββαηΐ Παοῦὶ, ἰρβϑαὰ δαίοιη 
οἰδαιθηέὶ ποίϊο ᾿ἢ 60 σογηϊίαν, ὅτι ἔστι τι ἐκ τούτου ὡς πρώ- 
του ἐνυπάρχοντος, ὃ 14 (οἵ. 4 85), 1ξὰ τὰαπι85. ἐλ αϊ αν ααϊ 6} 

ΟἸ 115 115 ΤΈΡθ5, 4πᾶ6 πὶ 6Χ ααδίμπου 1{Π18 τη 418 δηΐθα 
Θητμηογα 5 βθ ἰοἰαπίαν (ᾧ ἂν ὑπάρχῃ τις τούτων τῶν τρό- 
πων ὃδ4), 8564 ᾿᾿ρβὰ ποίϊο πηϊξαἐϊβ ΘΟΓ αν [ἢ ἰηἀΙνιἀπα Π8- 
(αγτα, τὸ ἑνὶ εἶναι τὸ ἀδιαιρέτῳ ἐστὶν εἶναι 16, Ἰάδοφιια 
το ά οὶ ροίοβὲ δὰ ποίίοποαι τπϑηβιγὰθ (τὸ ἑνὶ εἶναί ἐστι --- 
μάλιστα τὸ μέτρον εἶναι χτλ. 18). ΑοΟ φρταρεῖίραβ φαϊάθιῃ 
ααδηθίαςβ 1η ΤΠΘηΒΓἃ ΘΟΡΠΟΒΟΙἑαΓ ΠΟΙΪΟ πηϊδί15; 51 ΘΗ 
φαδηίαβ φαδο θοῦ νοὶ ρθὺ πηϊξδίθηι τ 6] ΡῸΓ Πυμηθσιιη 8}1- 

ΌΘΠ ΤΠ ΘΒ. ΓΑ ἰΠ1, ΠΌΠΊΘΓῚ Δα ξ6 ΠῚ ΓΘ. ΤΠ ΘηΒΌΡα 860 ῬΤΙΠΟΙ- 

Ρίιμη αηϊΐὰ8 δϑέ, βθηαιαν αὖ φαδ 6! 6 ὲ αιδη 85. ΡῈ πηϊίδ- 

ἔθπὶ σοσηοϑβοδίμγ, 18 --- 24. Α αᾳιηδηῤϊίαία δ 411ἃ οὐϊδμι τὸ- 
ΓᾺΠῚ ΘΘΠΟΙᾺ ΠΠΘΏΒΙΓΔΘ ΠΟΙΊΘ δ σαί ὑγδηβίογίαγ, ὁ 24 5ᾳᾳ.; 

ὈδΙᾳα6. Θηΐπ 5᾽πρίοχ αα!ρίδηι δὲ ἱη ἀν! ἀπ 4 αδου ταν, 410 
ΓΘΙΙψ ἃ τη θ μι, βῖνο 1 οϑὲ φαδης ας 8, βῖνο πδ  α{15. οἵ 

ποΟίϊΟἢἶ5. 5πηρ]} οἰίαβ, ὁ 84. Εὖ ορίίπιο αυϊάδμι ἰᾳγα Ὠ181] ἃπὰ 
ΗΪΒ] ΠΕΠΊΘΙΙ ΙΠΘΏΒΙΓα ἘΠ δἐΪ5. ΠΟΙΠΘη 5101 νἱηαϊοδί, 41 ἴῃ 

δὰ ΠἸΟΓῚ ΠΟῸῚ ρΡοίεβέ πὖ νοὶ] ἀδιηδίαγ αυϊάαιδι ν 6] δαάαΐατ; 
ΓΘ Ια ἴῃ τ 5. Πα πΐαν απ! ἀθπ ΟΠΠη65, 8564 ΟῚ 8886- 
φαπηΐαν δοσαγαίδιη ΠυΐΠ8. ΤΠ ΘΠΒΌΓ86. ΠδίΓαΠ. ΘΘΗΒΌΠη ΘΗΪΠῚ 

ΒΘΟΆΪ ΟἸΏΠ6Β 14, ααροά δά ποβίγιαμη 56 ηβι1Π) ΕἸ ]51 ΟΠ 6) ΠΟῊ 
ΔΙΠΡ τ τι5. δάἀτη!{{, ρΓῸ πηθηβαγα ρομπαηΐ, ἀφ᾽ οὗ πρῶτον κατὰ 
τὴν αἴσϑησιν μὴ ἐνδέχεται (ἰῃΐ. ἀφαιρεϑῆναί τι), τοῦτο πάν- 
τες ποιοῦνται μέτρον αὖ. Οὐᾶγα “ποηϊδηι ὨΘατ6 ἴῃ τητβἰοα 
ΤΉ Π115 ΤΠ ἃ ]] τ ᾳπδηὶ δίεσις (εἴ. Αἢ. ροϑβί. 1 23. 84 38), 
ΠΘΩ6 1ἢ ΒΘΟΓΠΤΟΙΘ ΠΪΠΟΓ Β0Π115 481| 5Ύ}} 8 ν᾽ ἀθέθι. ΡΘΓΟΙΡῚ 
ΡΟΒ86, Ρριορίογθα βᾶθο πὖ ῃϊηϊμηᾶ ῬΓῸ ΠΠΘΏΒΕΓΙΒ. 5111 πίγΠπη- 

416. ΘΘΠΘΙ5 Ροπαηΐ. χαὶ ταῦτα πάντα (πἰμπίγαπ) ἡ δίεδσις, 

τὸ στοιχεῖον, ἡ ταχίστη χίνησις τοῦ οὐρανοῦ) ἕν τι οὕτως, 

οὐχ ὡς χοινόν τι τὸ ἕν, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἴρηται, «13, 1. 6. πΠοἢ 
Ιρ8ἃ απῃϊΐαβ, ἰδηηατᾶτη ΠΟΐΐΟ ΠΠΪν ΘΓ 58 115, ΤΠ ΘΠΒΕΓΔΘ. ΟΕ] Π56116 

Ὠδίμπγ δ οὐ οββθηύ πη σΟηΒΕ εξ, 564 ππδαΌΔ ΘΑ 6 ΠΠΘΏΒΕΓ8 Θ6Γ- 

σι αυϊάρίδμι οϑέ, ἕν τὸ, 40 τα οἰπβάθμ) Θ᾽ ΠΘΓῚ5 Ἰη6ῃ- 

ΒΌΓΔΗΐΕΓ. 
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Ηδοο ππίνουβαθ ΔΓ ΘΗ ΔΕ! ΟἢἾ5 ΤΑΙΟ οὐ ΟΥΟ; ἴῃ ᾿ἱρ5}5 
γ Γθ 15. τπτ]ἃ ργαθίογθα ψ6] Θχρ! δ ΟΠ 6 τ απ Γαη ν 6] θη 6η- 
ἀδείοηθηι. --- ὁ 4 χαὶ ἕχαστον ἔσται ἕν τούτων, ᾧ ἄν τις ὑπάρχῃ 
τούτων τῶν τρόπων. Ῥτοη. τούτων ρῥτίοτα ἰοοῸ ροβίξιπι ηϊ- 
ἈΠ νἱἀοέμαν αἰ ππ 4 σἰρη σατο ΡΌ556 ἶδὶ τὸ συνεχές, τὸ ὅλον, 
τὸ χαϑ' ἕχαστον, τὸ εἶδος: αὖ δαάδιη {ΘΓ τὴ ΒΙΘΏΪΠ ΟΔΉ {1 

ψοιθ 5: τούτων τῶν τρόπων. Οποά ἀπππ ἀΡβαν 6 αϊοίπιη 
6556 ἃρραγθαΐ, ἰΘομη ΘΟΥΓαΡρίτ ΠῚ) 6586 ΡΘυβαδϑαμι Πα) 60; {Ππά 
ψθγῸ ἀπθηο, αὐγαπὶ ρτθη. τούτων 8ἃ}0) Αὐἰβίοίθ! δ ρυίογα ίδη- 
ἔὰπὶ [060 βοτίρίιμι --- ἔσται ἕν, τούτων ᾧ ἄν τις ὑπάρχη 
τῶν τρόπων (εἴ. ἀ6 οοἸ]]οοαίίοηθ νου θόταμπι Θ᾽ 3. 1047α 27) 
- οὐ φαπῃ ἃ ΠΠΡΓΔΤΙΒ 1ἢ ΘῈΠῚ, 4] ΔΡΙΟΙ 115 νἹ ἀδγοίασ, 1ο- 
Οαπὶ {ΓΔ η8] πη δϑϑοί, ἴα πἰγοθῖηι6. μὰ 5,556 ραΐθηι, ἢ 6Χ 
Ἰηἰογργθίδέομθ ΑἸ]οχ. ρ. ὅ76, 25. δομῃίϊοίδπι ργὸ τούτων 801- 

Ρίυπι ἴπϊ586: τῶν ὄντων. 8564 αἰλὰμ ῥγοθανουῖβ, πᾶθο οεὶξ 
βϑηΐξθηία: ααϊάααϊα 51.}0 πῆτιπ οχ ααδίμπου 1115. π]0 6158. σδα!, 
ἘΠῚ 6586 σρηβοίαγ. --- Ῥγοχίμηβ σνϑυρὶβ, δῦ τὸ δὲ ἑνὶ --ο 

Ἵ ἐχεῖνα, ατᾶ6 ἰηθβϑί., ΟὈβοιναβ, Θὰ ΨΟΓῸ ἰρ8ὶ βου ρίουι αδϑβέ 

ἀβϑιθηδηὰ. ΝΟοίϊο πηϊξαί!β, αἱ Ασὶ, τη0 40. 8]16πὶ {αἰ ταν 

15. οχ ὑϑθι5, 4πᾶ5 ἃηίθα ΘΠ ΘΓ Πη115, 0640. 8111 ΘΕ Ρ ΔΗ, 

απο0α δὰ ᾿ἰρβ88πι| ΠΟΙΏΪΠΪ5. ΠΟΙ ΟΠ ΘΗ ῬΓΟΡίΠ5 δοοθα . Ας τηοη- 

ΒαΓΔΠῚ αἰ ά6μηι, τὸ μέτρον 18, ᾿πέ6 } Πσοη δ 6556, αὖ 4πᾶθ 
ΠΟΙΙΟΠ ΘΗ ἀπ] {15 Ἰη8Δ 915 ΡΙΟΡΙΪΘ τοΐογαῦ, απ νοὶ σοηΐ- 

ΠῚ γ6] ἰοίαμι ν8] γϑἰΐφαα, τϑοί νἱἀθίαν. ΑἸοχ. Ἰηύογριο- 
αν]. Οαἰθιι5 σου 15 αποά δἀάϊί: τῇ δυνάμει δ᾽ ἐχεῖνα, ῬγΟΠ. 

ἐχεῖνα ΠΟῚ φροΐξαβύ 41|10 τϑίουιι Πἰβδὶ δα φαδίπου {105 τ 0608 
ἃπίθα ΘΠ θγδίοβ πηϊία 8, νοοαθα απ δυνάμεως δπέθιῃ ρδὲ]- 
ἴππὶ ἀοἤοχιββα σι νἱάἀθίασ ἃ ργορτία οἵ βϑημπίηᾶ 5 θη] Ποᾶ- 
{10π6, αὖ Βοος ἀἰοαῦ: σομ ππιη ν 6] ἐούαμη νοὶ το] ᾳαα (ἐκεῖνα) 

Ροββιηΐ ΡΓῸ ρῥτδθαϊοαίο ἢΆ ΓΘ πη] δ 15. ΠΟΙΟΠ θαι, 1{|Ππᾶ 
δἰ νοῦο, φιοα δὰ πηϊξδεϊβ ΠΟΙ 6 ΡΓΟΡΙα8. δοσθαϊέ, ἢ 6- 
ΟΟ558 10. 566 σΟΠϊπηοίδπι Παρ ού τπιηϊζας5. ΠΟΙΟ ΘΙ ΠΘΩ͂6 

ΔΙΠΠΓΟΡ ρΡοίΐοβί ΘΟΘΊΓΔΤῚ ΠΙΒῚ αὐ 510 πηππ. --- δ8 λέγεται --- 
ἐχεῖνα ῬΆΡΘΠΓΠ 6515. 51018. πο πάθη δ. ριιίαν!, ααϊα ῬΓΟΧΙΠΙΔ 
νεῦθ)ὰ ὥσπερ καὶ χτλ. οοηϊπηρθηδα βαηΐ οἴμ ΒῈΡΘΙΙΟΥΙθιι5 

οὐχ ὡσαύτως ληπτέον λέγεσϑαι, 4πδ6 ἀπέστη ἰηέοΓΡ οβἰία βιιηΐ, 

δὰ Ρουθ ποηΐ δὰ οχρ]!οᾶπάήα 1Πὰ σουθα: ποῖά τὲ ἕν λέγεται --- 

καὶ τίς αὐτοῦ λόγος. --- 810 τὸ ἄπειρον. ιαβρίοἰίαγ Απαχί- 
τδ ηἀογ, οἵ. Βτδηα 18 6568. 1. ρΡ. 128. 
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}16 τὸ ἑνὶ εἶναι τὸ ἀδιαιρέτῳ ἐστὶν εἶναι, ὅπερ τῷδε 

ὄντι καὶ ἀχωρίστῳ ἢ τόπῳ ἢ εἴδει ἢ διανοίᾳ. Ἠδοο Ἰδοεῖο 
51 δβδὲ βοπαΐηα, ἀχώριστος ΘΔ 6 ΠῚ 5ἰρη Ποδέϊο πο δϑί δοοϊρίθη- 
ἄππι αὰὰ ἀδιαίρετος, αὐ 8 γουθ]5 ἰάθη ἴογθ ἀϊοαΐ ἃς 5ιι- 

Ρῖὰ α86: πάντα δὲ ταῦτα ἕν τῷ ἀδιαίρετον εἶναι τῶν μὲν 
τὴν κίνησιν, τῶν δὲ τὴν νόησιν χαὶ τὸν λόγον. ΑΥ 5ὶ νο- 
ἰδοῦ Ασ. ὀχρ!!ὶοαγο, πού π]0 415. ̓ πα!ν!Ιπππὶ πα! ἀρΙδπι Ρ05- 
516 αἰεὶ, δὰ δχρ!!οδίϊο δἀάθπάδ οὐαί δα τὸ ἀδιαιρέτῳ εἶναι, 
ΠΟ δά ὅπερ τῷδε ὄντι, “ποτ ψογθοτι ἰοηρΘ αἰνθυβᾶ 

δϑύ βϑηϊποδίο; οἵ, 14 πο οταν ββίπημηι οϑί, ἀχώριστος Π6 

Ροίεβέ αυϊάθιη. [46:1 5] 9] σατο δία ἀδιαίρετος. ἘΣ“ Θηΐμη 
χωριστός δοῃδβέαπέϊ ΑὙΙβέο 8 ἀδὰ ΠΟῚ βἰρηϊῆοδέ αποά ἀ]- 
Υἱα] ροίεβί, 564 αοά ροίεβί 56 πα ΟἹ 80 8110 ν 6] θχϑβιβίθη- 
[ἰὰἃ γ8ὶ σοο! Δί Π6, τὖ ΡΤ 56 ν6] 86 νοὶ] οορ]ἐοίαν, εἴ. δά 
Ε1. 1025) 28. 1θ026α 9, εἴασα ορροδβίίιη δβϑῦ ἀχώριστος, 
1014. 1θ02θα 14. ἴῃ ἰαπίϊ5 Βοσαμη σϑυθοτγιπι αἰ ΟῸ ΓΔΕ τ15 
ΠΟῚ ν᾽ ἀθίμγ ΠΘο] ] σθηἃ 6586 Ἰθοίο ο04. 4, χαδηη δα Π 6] 
δριά ΑἸοχαπάγαμι ρΡ. 78, 28 οχ ϑϑρεΐϊν. μαΐανι τϑβε θη 81 
6586, ἐδίᾳ χωριστῷ ΘχΠΘηεϊ5. ρτὸ ἀχωρίστῳ. Ἠδπηο 581 

ΡΓΟ νου 5. ̓θο οπθιη, μος ν᾽ ἀθ  θαν Ατ. ἀΐσογο: πη] δε15. η0- 
{10 ἴῃ παν πα σοΡα Πδίῃγα ; 564. ΠΟῚ ἰρ88 πηϊ88. Πδίαγα 
δὲ δβϑβϑοηία δϑέ οἷ φιοα ἀϊοἰξαγ ἀησπῃ (4 αδη) 48 ΘΒ.ΠΟΠ ΘΙ 
ὉΠΟΎ 5. οὰρ. 2 δάνοθγβαβ ΡυΓΠΔΟΌΓΘΟ5. οὐ Ῥ]ίοΪ 05. Θχοι), 
5684 5υθιθοίδ οἱ οβδέ οοῦία δ ἀθἤηϊία βαθϑίαπεια, ἢ ὁ Δ Ι148]4, 

ὅπερ τῷδε ὄντι, οἱ δὰ ηαϊάθηη ΡῈ} 86 δχβίβίθηβ, βοϊμῃοία νο] 
Ιοοὺ εἰ οχϑβιβέθηξια νοὶ] οοτέα ποίΐϊοπθ, χαὲ ἰδίῳ γωριστῷ ἢ 
τόπῳ ἢ εἴδει ἢ διανοίᾳ. ---- ἘΧΊΓΘΙΙΙ5. δαξοπι νου 15 ἀο ΠΟ ἢΪ5: 
ἢ χαὶ τῷ ὅλῳ καὶ ἀδιαιρέτῳ, «ᾳυϊά [ἀοἴδτη ποη νἱάθο. Ῥατγέϊ- 
οαΪὰ καί ρυῖοῦο Ιοοο, χαὶ τῷ ὅλῳ, ἀπππ ἰπ ἀποθ5 πιο 40 110 0]8 

ἱηοογίαο Π οἱ ᾿οοδίμν, Ὠ1}}} τπδο ΟΡΟΓ οὐϑίαξ φαῖ Θᾶχη ΟἸΗΪ- 
ἰδιηπ5; ργδοίογθα ἰογίαββο δὰ σουσαρίοϊα νοῦθὰ ΠΡ γα ἃ βαηΐ, 

4πᾶ68 586 ρ ββϑπηθ ἃ {ΠΡ ΑΓ 115 σΟΤΉΙηΪ58ἃ δέ 4ππππ τῷ ΡΓῸ τό 5οτί- 
Βεογοηέ, αὐ Ἰοσοπάιϊιπι 56: 7) τὸ ὅλῳ χαὶ ἀδιαιρέτῳ, ἢ. 6. τὸ ἑνὶ 
εἶναι τὸ ἀδιαιρέτῳ ἐστὶν εἶναι χτλ., ἢ τὸ ὅλῳ χαὶ ἀδιαιρέτῳ 
86. εἶναι, ἢ. 6. βῖνε ποίϊο πηϊίαίβ ἰῃ 60 σοῃβίβαί, αποά ἃ]}- 

αϊά ἐοέπμη δϑὲ οὐ ἱηάἰνι άπ. “Ὅλον, ἰοΐαμη οὐ 8))50] αἴ, 
4ποα ΠΙΒ}] ρτδοίογθα δ᾽αμάθ σθαι (οἵ, Δ 26), Τά 6πι οββοί, 

αποα ἀπέθα νϑυθῖβ8 γωριστὸν ἢ τόπῳ χτλ. υὑδοτγῖαβ ὀχροϑβιπε; 
Πᾶθο ραν σοῦθα θα πάθπ,, αππὶ δηΐθα Ρ] ασ θα5. δα μι θυ ἀ6- 

Ατισῖοξ. τηϑιαρ. ε4. Βοηῖί Ὑο]. Π. “τ 
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Πηϊ Ομ θη, ἴῃ Ὀτγανῖ5. οοηίγαδοίαπι τοἀάογοηί. 5664 ἴῃ ΤῸ ἔδιηῃ 

ἀαρία πἰ}}} ἀπάθο ἀδοουποιο. --- Αηΐο μάλιστα θη 4680) 6- 

"πη ογανίιβ. αἰβυϊηριιουθ, φαοῃΐαιη [8 οὔϊδι ΘΠ ποδί! 58}- 

ἰδοΐαπι οϑί τὸ ἑνὶ εἶναι. 
ὑ}28 ᾧ πρώτῳ ποσὰ γιγνώσχεται. δου. ποσά 5ὶ ο68[ σ6- 

παϊπαμη, ΠΟοθββϑαγίο νἱἀδίμν δα ἀνε οα] 5. ἀἀἀοηάα5: ᾧ πρ. τὰ 
ποσὰ γ., δαῦ υϑιΐαπάιι5 δοοθηΐαιβ: ᾧ πρώτῳ πόσα (ἰηΐ. ἐστί) 
γ., εἴ. ΑἸοχ. Ρ. 5679, 14. 564 τϑοξϊιβ ν] ἀθίαν ἰρβίμη νος. ποσά, 

αιρὰ ὁχ τπηὸ οὐα. 4 ῬΘΚΚ, ἴῃ ὑοχύθπη. μία}, Οὐ 1, αὖ 6 

ΒΡ ΓΟ θ5. νουθὶβ τὸ ποσόν βιρρ!θδίαν. 

23 τὸ ἕν ἀριϑμοῦ ἀρχὴ ἡ ἀριϑμός, οἴ. ἀά 4 6. 1016 18. 

10ῦ8α 1 τὴν μονάδα --- πάντῃ ἀδιαίρετον, εἴ. δὰ 4 6. 

1010 29. 
α8 χίνησιν --- 11 ταχίστην τὴν τοῦ οὐρανοῦ, εἴ. 46 0610 

Π 4. 2874 23: ἔτι δ᾽ εἰ τῶν μὲν χινήσεων τὸ μέτρον ἡ τοῦ 
οὐρανοῦ φορὰ διὰ τὸ εἶναι μόνη συνεχὴς χαὶ ὁμαλὴς καὶ 
ἀΐδιος, ἐν ἑχάστῳ δὲ μέτρον τὸ ἐλάχιστον, ἐλαχίστη δὲ χί- 
γησις ἡ ταχίστη, δῆλον ὅτι ταχίστη ἂν εἴη πασῶν τῶν κι- 

γήσεων ἡ τοῦ οὐρανοῦ κίνησις. 
1053α« 14 οὐχ ἀεὶ δὲ --- 8 λέγειν. Μοηβατὰ ἰρ88 βι1ἃ- 

Ρίθ παίισα ἀπππὶ αὶ ἀρίδιη οδί οἱ ᾿παϊνι ἀιιαη, 564 ΠΟ οϑὲ 
ΠΘΟΘ556. δἰ ιβάθιη Θ᾽ ΘΠ ΟΥ5. ΓΘΓΆΠ ΠΠᾺΠῚ 060. 6586 ΤΠ] ΘΏΒΙΕΓΔΠΙ. 

ΜΙ αΕ τη ϑοδμ ἃΓΐθι 41 510 {ΠΠπ|8 Πα ΕΙδὶν σα, ΠΟ ΠΪ ΠῚ 

Πιοιμ! ΓΟ }}} ἀπο βιηῦ ΡΌΠοΙα, λδίμμα οἱ ἀποτομή (εἴ. ΒύςΚΙ, 

ΒΙΠ40.. 4. ΑΥ εἰ ίβθοϊο οίο, ἴῃ 1) 8} αι. του. δια. Π1. Ρ. 59), 
οἴϊδπη διέσεως, 46. δϑὺ ἀἸ] 418 ρᾶγ5. ΠΟΘΙ] ΟΠ, ἀπο. αἰδέϊη- 

σαθηῦ ΘΘηογα οὗ ἡτιὰ5. 1Πη46 ᾿Ἰηνϑηϊαηῦ 1 οΥν ΔΙ] Οστιτα τη 6 η81- 

Γὰ5, ααδιη]αδηι {Π|Δ ἀυ!άθη Ἰηΐογν δ! } } ἀἸΒου θη. ΠΟ δη 
Δ ΙΘΠΙ ἃ 616. 4πδμπι ΠΟΙΠρΡ Δ 18. ΟΡ ΔΙ] Οσιαη. ΤΑΙ ΟΠ ]}118 

ΔΙ ΓΙ Θ.1615 ΤΟρΡΘγουηΐ (αὐ μὴ χατὰ τὴν ἀχοὴν ἀλλ᾽ ἐν τοῖς 

λόγοις «160). Ῥανίεν 5ΘΓΠΟ Ρ]115. ππᾶπὶ Πδλθὲ 1] ΘΠ ΒΕΓΆΠΙ, 

«17, ἃ] ααίάθιῃ παι βοῖο δὴ Ιοῃράγαμι οὐ Ὀγανίιμμπι 5γυ118- 

βάγαμη “ἰβουηθη Αὐὶβίοίο 68. συ που ᾿πἀΐοατο. δηΐααθ απο 
ΠἸηθᾶνη ἀϊαοὍΠΑ]Θ. οἱ ἰαΐιιβ ααδάγαι! οἱ τὰ μεγέϑη πάντα, 

1. 6. Ηἰἶδὶ [ἈΠῸ Ρ]αηα Ομ ηΐδ, ἀπ θ115 ΤΠ ΘΠΒΌΤῚ5. ΠΠΘΏΒΕΓΑΓΡΙ αἰ- 

εἷδ, Ποὺ νἱάθίιν. 5] ΘΠ οᾶΓΘ, οἵ γί πο 4πᾶ6 αἸΔΘΌΟΠΔ]Θ.η 
ἴῃξ6ν οὐ ᾿δέιιβ ᾿ητογοο τ, οὐ. σα 5) 6 Ραμα θ Πρ Γὰ 6 πη δ ο]- 
{πάἀ! ποθι ΠῸ ἀοἤ 1 ἀπὰἃ [68 τηθηβιταΐα, 564. ἀπαθιι5 πη 6 η81.- 

ΤΑ 5. οὐ ΠἸΘηΒΕΓΆΘ ΠΙΠΙΘΙΙΒ ΠΟΙ 856. μ}}} {01 615. --- Ργοθᾶ- 
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ΒΠ] θοῦ. Βᾶπο ᾿πίογργοίδεϊ μθμὶ αἰχὶ, σογίδπι ΠῸΠ Πα )60. πιδπι 
ΡΓΟΡΟΠδμ. ΑἰἸΘχδ 6. βίδίϊπι 80 1Π]Π10 σοῦρθὰ ἐν τοῖς λόγοις 
ἴα!ϊβο ἱπέουργοίαξαβ τπδη! βίο. ἃ νου αέθ ἰοηθο ἃ Γαΐ. 

Βονουβιιβ ἀοῖπάα (οὕτω δή «18}) δά ᾿πάϊντάϊτιαμη πιθηβα- 

τῶ8 πδίθγδι ᾿ζθσιη), (0 ΞΙΡΓἃ ἰδ τη ΟΠ ΕΪΐ, ΠῸΠ ΘΟά6Π ἰπΓ8 

56 51} 0115 ψαδη {8 15. τ] Θ Π5ΌΓΙ5, ν 6] αὐϊ ΠπΠθ8 6 Ρ648}1, οὐ πηϊ- 
(61 ὨπΠΊΘΡῚ ἰπαἰν ἀπ) 55 σΠΔΓΙ ΠαΐΠΓΔ ΠῚ ΘΧρ ϊοδί, «4 2] 544. 
ΕΠ βϑηξθηθα 4α] 6 ΟΡ θΟΓΌΠ 88 {15 δρογία: πηϊΐα8 4αλ] 6 
ταίϊοπθ ἱπάϊνι πὰ οϑέ, Ρ65 ἰΐὰ δὰ γδ8 56 ῃ51}0 1165 πηθίϊ θη 4885 
Δαθαν, δο 81 δβϑϑῦ ἰηάϊναθβ. Ηος δηΐμὶ ἴογο ἄΐσογα 

γο υἶβδ. Ασιβίοίθ! ἐπὶ ἰη46 σΟοΠΟϑβοΙα., 4ποά δαϊθείο ὥσπερ 
εἴρηται ἤδη «23, ϑαροιίογα νουθὰ ΘρΘμ 115. 1) ΠΙΘΙΠΟΓΙΔ ΠῚ 

τονοοδύ 1052) 33: χρῶνται ὡς ἀτόμῳ τῇ ποδιαίᾳ, εἰ χφαοά 
ἀείηοορβ δα, σὰ Ὠδίαγα, αὐροίθ ΘΟΠ ΓΙ Π81}, ΠΠΠθα} Ρ6ά8- 

Ιθῦ ΠΟ 6856 ἱπηϊν! πδη. (ἴσως «24, οἴ. δὰ .α' ὅ. 987« 20.) 

564 φαοιμοάο 6 νϑιθὶβ: τὸ δ᾽ εἰς ἀδιαίρετα πρὸς τὴν αἴ- 
σϑησιν ἐϑέλει, Θἰιβηιο ΑἹ 56 8115 σοὶ δ᾽ ’ᾳὰα ΟΠΊΠΪΠηΟ 5θηξαπηίϊα 
δἰ τοὶ ροϑβϑβίε 4} νἱ ἀθυϊηΐ. Ἐσογίαββθ βογιρίαιῃ ἰαϊε: τὸ δ᾽ εἶναι 
ἀδιαίρετον πρὸς τὴν αἴσϑησιν ἐϑέλει, ἀποά σοηβοηεγοί 

ΟΌΠῚ γΙ 15 ΒῸΡΘΡΙΟΥθ 5 42: ἐν τοῖς ἄλλοις μιμοῦνται τὸ 
τοιοῦτον. 

ΜΙ Θηβιγα οἰ αβάθῃ) ΘΈΠΟΙΙΒ οδί (συγγενές «24, οἵ. Β' 1. 

9005 12. 11. Ἰθ07θα 18) δίᾳιια 4 ᾳφιοά τηθηβαγδίαι, νο]- 
ὉΔῚ τη ρἸ ΠΠ15. τηδο Πἰΐ40. ἸΠΘηβιΓὰ δδί, οΥαν "8 {185 στανἸἃ5 

οὐ σψϑίϊψαα βἰ πο γ. [ἃ πηϊζδέιηι πηϊὰ5. ἀ!ΙοοηὯἃ οϑέ τη6η- 
ΒΓ, ΠΟΟ]Ὸδ ΨΘΓΟ ΠΕΠΊΘΓΟΓΙΠΙ ΠΙΠΠΘΙ5: χαίτοι ἔδει, εἰ ὁμοίως 
α28, Ἦ. 6. χαίτοι ἔδει λαμβάνειν τὸν ἀοριϑμὸν μέτρον τῶν 
ἀριϑμῶν, εἰ ὁμοίως ἐπὶ τούτῳ τε εἶχε χαὶ ἐπ᾽ ἐχείνοις. Οαϊ- 
θὰ5 ψϑυθῖβ ἀοίηἀθ ορροηΐ: ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως ἀξιοῖ χτλ. ἢ. 6. 
ΠΌΠΠΘΓΟΓΕΠῚ 6 ΕΪ ΠΤ ΘΥΠῚ ΠΠΘΗΒΕΓΔΏ 6586 αἸοϊέ, νἹἱἀοίασ {16 
αυ!ἀθμὴ 51 Π}}Π|6 7 βίαίπθυα δίψα ἴῃ ΘΧΘΙΠρ 15 ἀπέδδ Δ} 185, Τὸ 
δαΐοη σοῦ ΠΟ 5ἰδίῃϊ!ξ 5} 6; ΠΏ ΘΓ5. Θηΐπ], [ἰσθέ β]η- 

ΘΌΪΔΤΙ ΠΟΙΉΪΗΪΒ. [ΟΓΠΙἃ 5 ΘΠ ΟΘίαΓ, ἐδ πη 6 ἢ π αἰ ΕἸ αἀ] Π 6 ΠῚ 1 56 

ΘΟΙΠΡΥ ΘΗ ΘΗ ἰδ, ὨΙΤΙ Τα πὰ πΠἸ δέ ; ΠΥ ΠΕΠΊΘΓΟΓΌΠ 81 418 

ΠΌΙηΘττη αϊοογοῦ Θῆβαι, δοάθ ἰπγο π]ίδέαμη ΠΟῸῚ πη Ϊ- 

ἰδίθηι βοά πηϊΐαίθβ σοῃίθηθγο ἀδθογῦ ᾿ΠΘ ΒΕ ΓΆ ΠῚ 6856. 
ΘΒ οἰδηξίδιη γ 6] 5ΘΠΒΕΠῚ 51 αἸοἰ 8 ΤΟΓΙΠῚ 6586 ΠΙΘΠΗΒΕΓΔΠΏ, 

«51, δὰ τοπὶ Ἰοπθο ἀἰνθυβδη ΤΠ ΘΓ 6. ΠΟΙΠΊΘῊ ἐγ 5 ΘΥΙΠΠ18, 

δὰ πᾶ Τϑίίοηθ δάάποιί ᾳποά οἵ Ρ6Ὶ πηθηβυγδηι οὖ ΡῸΓ 8οίθη- 
τως 
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τἰλ πὶ ΒΘ Πβαμγ 6 ΔΙΙ4α1 4 σΟρΠΟΒΟΙπηι5; ΘΟἰΘΓΟ ΘΠ ΘΗΪΠῚ ΟΠΊΠΪΆ 
Ρἷδηθ σοηῃίγαιία. Νά ἡποηΐδιη βοϊθηα ΠῸη ἀοἤΠηϊ, 4868 
765 5]ηΐ, 564 οοπίγα δὰ τοῦ Ὠδίαγ8 πη σογίδῃῃ ἰᾶη) ἃ ἀ6[:- 

Ηϊΐαιη 5656 δοσοιηπιοάαγο ἀθθθί αὐ νου! αΐθμι ἀββθααδίατγ ( οἵ. 

Θ᾽ 10. 1051 6), τ68 ρούϊιβ βοϊθηζίδα αἰ οδῃ 1 ΤΠ ΘηΒΠΓΆ 6886 

ἀπ8η 5οϊθηία ΓΘιτπ]. 1Π}1Π15. ᾿ρτταν Ὠΐο δϑύ Δθιι5118. ΠΟΙ Π15 
ΠΠΘΗΒΌΓΕΘ, 80 51 ν᾽ ἀθιηι, αὖ αἱὰγ ΑταἸβίούθ!οο ὀχθιηρ!ο ρΡᾶ- 

ταπῃ 110 ᾳαϊάθιηι ἴθ! οἰέον ΔΒ 100, ᾿ρ8] ΠῸ5 1 ηΒΌγαβ556, ΟΡ] 
ἸΠΘηΒ ΓΑΙ ΡΟὐ 5. 5.1 Π}1Π18. ΔΠ10 ΤΠ ΘηΒΌΤΔΙΏ ΠΟΒ15. αἰουθηίθ; υἱ- 
ἀΘμα δαΐθιη ἰρ81 085. ΠΙΘΠΒΕΙΓΆ556, ΘΔΙΟΠΪΔΠῚ ᾿ρ81 οορηῃονί- 

15. τη ΟΠ] 6 πη Ποβίγαιη. --- ῬΥΟίΔΘΌΓΔΘ γ γῸ νόχ, ἄνγ- 

ϑοωπος ἁπάντων μέτρον (εἴ. δα 1 ὅ. 1009α 6) τὸ νϑγὰ 181} 
ἈΡΒοοπαάϊξαμ, Ἀ1}}} βαρίθηβ (περιττόν, οἵ. Ρ]αί. Αχίοοι. Ρ. 370 6 
οὐ δα 4' 2. 9584 2. νΥαἷίζ Οτρ.. 1184 6. 141} 19) οοῃεϊποί, 

564. ΠΠ|8π| ἰρβϑϑπη δἰ οααϊίαν θη θη δη) ΔΓ ΨΘΓΆΠῚ, ΒΘ ΗΒ. 
6586. ΤΠ] ΘΉΒΕΓΔΠῚ ΓΟΙΠῚ. 

1053) 4 τὸ ἑνὶ εἶναι, ιοά ρῥτίηιβ Βτγαπά. πιαίανέ 

ἴῃ τὸ ἕν εἶναι, τοάυχὶ, βϑοιίαβ οὐ ΑἸθχδηασι δαοίου θη) 

ν. ὅ84, 12 (εἴ. Αἀάοηάα δα ΑἸοχ.) οἱ οοάά. 25: 7’ νεοζογυμηαιιθ 
δἀϊοπαμπι ἰάθη. Ας νοὶ βίμθ 18. (βϑεπη 8. ΤΘΡΟΏ ΘΠ 18 
δγαΐ ἀαέϊνιιβ, χαοῃΐδιη ἦ6 ἀοπηϊοπάα ποίΐοηθ ρίαν (χατὰ 
τὸ ὄνομα ἀφορίζοντι), εἴ. 1052 16. 

ΟΑΡΊΗΙΪ . 

ζηνϊαίοην ποῖ 6586 διιβίαηίίαηι, 566] διιδἑοείαηι οἰδὲ ἢα- 

ὃ6᾽6 διδαίαπίδαπι, 1053 9 -- 16, αμοῦτι5 «ἰδηιονδίν αι" αν΄- 

ϑιμοηζδ. ρυϊπεμην ψιῖα τἰτιϊία5 ποΐΐο δϑί εἰπϊυογϑαϊὶα -- 24, 

αἰοῖπαῖδ φιῖα ἐπ τοἰἐψιῖβ ργαθίον βϑειοίαπέίαηι σαΐοροΥ ἐδ δειῦ- 

ἐϊοϊίει" χιιϊϊαρίαηιν τἰπϊίαϊὶ ---- Τθ4« 15. ὕὔπιηι ἑάδην ἤν 5ἐ- 

δηϊμεαΐ αἴφιο Θη.5 --- α19. 

1053) 9 κατὰ δὲ --- 104α 13 ἕν. τὔηπμι, τὸ ἕν, πὐγανη 
ΡῬΓῸ ϑβαυβδβίδῃηϊζιδ 5810 Βα ΘΠ ἀπ], πὰ [αἰ Ῥγ(ΠΑΘΌΓΘΟΤι. οἵ 
ῬΙαίοηΙβ5. βθηύθηΐα, ὯΠ ΒΘΙΡΟΙ ΒΕ] οἴσπι 5101 ααϊαρίδιι. Πὰ- 

Ρεδί, 46 χὰὸ φγδθαϊοθίαγ, δα ἱπααϊγθηάμμι εὐ ργοροβαῖ δὲ 
ἀἸαϊ δοίϊσα 1 πὐγαιπαπ6 ρᾶγίθμι ἀἰβραίαν! ἐν τοῖς διαπορήμα- 
σιν 10, 1. 6..." 4. 1001« 4- οὐ25. Εδδπὶ «δ ϑέο 6η), {πᾶ1- 

πδπ ΡΤΟρΟϑβίία ἴῃ ΒΌΡΟΓΙΟΥ 18. ΠΟΥ Π6. ΠΪ δ 15. ἰδιη 50 Υ], 
πος οδριία ᾿ίὰ ρουίγδσίαξ, αὖ ἀπδθιι8. τι8118 ΓΑ  ΟΟἸ ΠΔΌΟΙΙ 8, 
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Ὁ10 ---24, ν}24.- α18, ὑπῖπμ ΠΟ 6586 5ιι5ἰδηί δι ἀοιηοη- 

βίγοί. (29 κατὰ τὴν οὐσίαν, ἱ. 6. αποά «(πο δ βυρδέδῃ: 
ἐϊατη, αὐγαι δι βίδα 6 αἰ οἰ Γὰ5. τπιηϊξατὶ {ΓΙ ΘΠ 618 510 ΠΘΟΠ6. 

φύσις δαίΐθηι ἐδιπατια ΠῚ ΒΥ ΠΟΉΥΤΠΠΠῚ ΘΟ ἐπι οὐπ οὐσίᾳ, 

δὰ γἱὶ νοοᾶθα! απδο Θχρ]οδέαν Δ 4. 1015α 11]. --- 14. Οποά 
ἴῃ Ργοροπθηάήα αδοϑίοπα ἰθρίμηιβ: χαὶ πῶς δεῖ γνωριμωτέ- 
ρὼως λεχϑῆναι χαὶ μᾶλλον ὥσπερ οἱ περὶ φύσεως, ποῃ νἱ- 
ἀθέιν τὰ ἃ Αὐ᾽βίοίθ! α βου] ροέι5856. ΟἸΟΉΪΔ ΠῚ ΘηΪπὶ ΠΟΗ- 
ἄσμι αἰ ααἀϊοαίαμι. οϑῦ 56 α οὐϊδμηηέι ἀαδουϊαν, αὐγὰ βίαίι ΘΠ αἱ 
γΤΔΕ10 56] θη 8 6 δὖ ψϑυι ταῦ! ΔΟσΟΙηΠ10 ἀΔΕ10Υ 51} (γνωριμωτέρως), 

ΠΟ μοίεβί Δ Ἃ1|8 σνϑυθ]8 χαὶ μᾶλλον κτλ. ᾿ἴδπι| 5: ΠΟΤ 6 
ΡΒ βιοουιη. 5101 ΓΔΕ ΟΠ ΘΙ ν᾽ 6] ν θυ Ογθ οὐ δα δ δ0ο8- 

ἄθγθ ορογίθιθ θιπι, 41 8 δηΐου ΓΘ νοὶ πα ΐοαγο. 866 
᾿οο ᾿ρϑαπι ἴῃ απδοϑέίοηθ ρΡοηθηι δϑῦ, βἰσαῦ ροϑβαΐ Α1]6- 

χϑπᾶογ Ρ. 584,29: χαὶ πῶς δεῖ γνωριμωτέρως λεχϑῆναι, ἄρα 
ὥσπερ οἱ περὶ φύσεώς φασιν. πὰς 5αβρίσοον βου ηάιπι Ρ0- 
{ἰπ|5. 6556: 7 μᾶλλον ὥσπερ κτλ. --- δ1δ φιλίαν, ἀέρα, ἄπειρον. 
Ἀ βρίοῖῦ ἂν. Επηρθάοοίοιη, Αμαχιιηθηθιη, ΔΠδχι μηδ ἀγιπη.) 

α) ὑ10 ---24. ΝΙΒΙ «απο ππΐνοιβο 46 τηθ]} {15 ργ θα! οᾶ- 
(αν, ἢ. 6. πα ]ὰ ποίϊο πηΐϊνθγβα 5, Βα θϑίδηείαθ παροὺ αἰ οηϊία- 

ἴθι, αὐ ἀδιηοηβίγαίιιη) οϑί ἐν τοῖς περὶ οὐσίας --- λόγοις, 

'. 6. Ζ 13; φαίη μοο ἰρϑαμι, βαρθβίδηεια ἰρϑὰ (αὐτὸ τοῦτο οὐ- 
σία }18), Ὡθη οχβιϑε. ἑδιη αι ἀπππὶ 4 ἀρίδηι. οἵ βϑίπη- 

οὔμη ᾿γδθίου 5 ηρΪα8, 4πᾶ6 ἴῃ Τ6 80 νουϊίαία βαηΐ, Βα 5ίδη- 

{185, 5Βἰφαϊάθην σΟμμμὨἰζον 6. Ομ ἶθι15 ργδθαϊοδίαν. Αἰἴααὶ 
αἢἰδὰ5. ῬαΥΓοΡ δία. ἰρϑαιη 6556 (τὸ ὄν) φαμιπιμᾶχίπιθ 46 

ΟἸΒΪθ8 πηΐνουβα ρυδϑαϊοδηΐιῦ, ΕὐοῸ πηϊΐαβ ΠΟ αϑβύ 88}"}- 
βίδηξια. --- Εδηάθηη γδέ] οἰ Πδέϊ Ομ Θὴ ἀδἰποθρβ Ῥδα]]0 ᾿πημηλα- 

(δΐ15. ν ΟΡ 15 ᾿ἰογαύ οὖ διιροί, 21 -- - 24, ππὸ ἴῃ πποάπμι: δ8- 

ΠΟΙᾺ ΤΟΙ ΠῸΠ ΡοΟβϑιιηῦ ΠΑΡΟΙΪ ΡΓῸ ΠδέιΓΙ5 οὖ 80 508 {115 

56 ἀπο!) ΘΧβ β ΘΓ 5; πππὰπῇ ἀαίθη ατπατη ΡΔΓΙΓ6Γ δία! 8 68 

ἢδ6 σ'6ηπ8 “πα 46} ΤΟΙ 510, φαοα οβίθηβιη οϑί 8 3. 998) 
22 544., 60 πηΐητι8 βαθβίδπεϊαθ ἀἰρη!αύθηη 510᾽1] ροίδθϑβε νἱπηα!- 
οὔγο. (016 εἰ δὲ μηϑὲν χτλ. Οὐσμ ἃ})0ὺ ΒΙ8. νϑυθ]5 Ατὶβίο- 

[6165 οΥ ἰδίαν ἀθιηαμ ΓΘ ἢ δ δ. 06 π|, ρ Δ. ἘΠ οα]α ΟρΡΡΟΠΘηαΙ 
Ρᾶγαιῃ ν] ἀθέμν δρία; 564 “πο 8] ΓΘβρί οἱ δά 68, απ 6 Δα 16 
ηοΐᾶ αὖ σογία οὐ ἤγιηὰ ρου, 50 ΓΙ ρ51586. ΘΠ ΓΙ ΓΟΓ: εἰ 

δὴ μηϑέν. δης Ῥαγί οι] δὴν θέαι ΑἸ Θχδπάναιη σΟη  οἰα5. [6- 

81588 Ρ. ὅ8ῦ, 7: εἰ δὴ --- μηϑὲν τῶν καϑόλου οὐσία ἐστίν.) 
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Ὁ) ν}24- --αἹ38. Ιη το] !ᾳαῖβ ρυδοίο βαθβίδηεδη οδέθρῸ- 
ΤΊΒ. 5[ ΡΟΠΙΠΊΙΒ. {Π|1, 41ὸῸ ΤΟΙ’ απ οἰαβάθηι ΘΠ ΘΓ 8. πιϑίϊδ- 
ΠΡ οὐ ὨυΠ ΘΓ ητ15, {Ππ4 ἀππὰτὰ θα 6. σογίιιη αϊἀρίδπι δβέ 
δἰ 5 ὁ πὴ ΘΌΠΟΙΪΒ, νοας ἴῃ σΟΙ ΟΣ τ15. τη θέ! θη 15. οὐ παπηθγδη- 

α15. ΘΟΙΌΓΟΠῚ, 1 5018 Β0Ππ πη ΔΗ 18 Π| τ] 6} ῬΟΠΪΠΊ8, 

ΠΟῸ ΨΟΓῸ πβϑ4π81 ἰρ81Ὲ ΡΘΙ 8686 πη. ἴδῃ) σ6ΓῸ ΘΔ Π6 1 
Ορογίοῦ. οὐμηϊπ 6556 ΘδΘΟΟΥΔΓαμ Τί ηθη, ὑ24, α8, 9. 

ἘγΡῸ δὐξϑιη ἴῃ 5 βίη 115. ππὰ 4αδοάδη βα 5έα ΠΕ ΔΙ] 4 [18 ΠῚ 
ὉΠ1ΐὰ5 ΄αδογθηάα εβί, ατἃ Οσεδίθγὰβ ΠΊΘΕΙΔΙΠΠΓ, ΠΘ6ΕῈ ΡΟμοη 8 

ΙρΡ88 ΡῈΓ 86 υηϊΐαβ, 486 ἴῃ 60, 404 οϑύ πηϊΐαβ, βιιϑιη Βἃ- 
δα δββθηίίϑη. 

Ηδοο ἴογα δρ ηΐδ 4] Γαίϊο ; ἴῃ σοηϑεϊπθ 40. ἑοχία 8}1- 

αοίϊεβ νοὶ γϑοθϑϑὶ ἃ τϑοθηβίοηθ Β6ΚΚ. νοὶ τϑοθάθηάιη 6558 

ΔΙ Γοσ. ῬΙΓΟΠοΙηθη ᾿παοἤΠηϊέιπι τίς, τὰ Ια Οἵ 65. ἈΠῚ τηᾶ- 
ΙΟΓΘ ΟΠ νἱ ΡγΟμπποἰδέπηι ν᾽ θέαν, πὸ σογίπ αυϊαἀρίδπι οἵ 
ἀοἤηϊίιπη βἰσ ποσοῦ δὲ Ορροπαίαν ποίϊοηϊ τππίνθυβα!! (οἵ. δὰ 
1 2. 1003ὺ 33), τείθηΐο δεδθηΐαᾳ βουρ5ὶ, Ποῦ ΡῈῚ ΘΔ ηᾶ- 

{Ἰ6ὰ58. ἰθρο5. δαϊη {ΓΔ ηβίογγο ἀοθαί ἴῃ νοσαθαϊαπι δηζθο 68, 
γο με 26: ἐν τοῖς ποιοῖς ἐστὶ τὶ τὸ ἕν χαὶ τὶς φύσις, εοτ- 

{ὰπ αϊἀρίαμπι οὐ ἀθηϊέπμ), ἀοΠηϊΐα απαθάδπι πδίπγα δβῦ ΠΠπὰ 
4ποά ροῃίζαν ππῖπη. Ιίοθιη: τὸ ἕν ἂν ἣν τὶ ἕν 0360, 1054κ« 7. 
ϑϑοσίιβ. ἴῃ ΠῚ5. 5} Θχθιηρίιιη, 40 ἴρ56 ΒΟΚΚΟΓαΒ 4Π101 ρῥτο- 
Ροβιπί, εἴ. δ 4. 9990) 19. Ζ 13. 1035) 33. ἃ]. --- Τ) εἰπάθ 29 

ἀλλὰ μὴν ἔν γε χορώμασίν ἔστι τὸ ἕν χρῶμα, ἀπίε τὸ ἕν δχ 
οοα. 2’ δἀάοηάαμπι ν᾽ ἀθέαν 1ἄθιη, ἀθ 4ιο πιιπὸ ἀἰββογαὶ, ρῥτοὸ- 
ΠΟΙΊΘἢ τὶ, ῬΓΔΘβογέϊπη απ Θᾶπ ᾿δείο θαι ΑΙΟΧΑ Πα δαοίο- 

τἰαὰ8. ν᾽ ἀοδέιν σοηῆτγιπδγο ρΡ. ὅ8ῦ, 30: ἔστε γὰρ ἐν χρώμασι 
τὶ τὸ ἕν οἷον τὸ λευχόν. --- Τα 10544 8. φασπὶ {ΠΥ} ΒουρΡΕ 
ΡΙογίααθ μαροδηΐ: ἀλλ οὐχὶ τοῦτο αὐτοῦ ἡ οὐσία, ἅπτι5. δὰ- 
ἴοι «(᾽: ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦτο αὐτὸ ἡ οὐσία, σοιυΐπδιη ᾿δοί Ποῖα 
δχ πέγδαιο ρμυέανὶ σομϊπηροηήδι: ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦτο αὐτὸ αὐὖὐ- 
τοῦ ἡ οὐσία. πο ἀποεῖξ δὲ σοιηραγαίίο ΙΟσΟΤιΠῚ 51} }ΠππῸ- 

τι 1053 28: ὅτε τοῦτο αὐτὸ ἡ φύσις αὐτοῖ, 1054 10: 

καὶ οὐϑενὸς τοῦτό γ᾽ αὐτὸ ἡ φύσις τὸ ἕν, εἴ ΑἸοχαπάήνι! οχ- 

ΡΙϊοδίο Ρ. ὅ86, 22: χαὶ οὐκ ἐν τούτῳ αὐτῷ ἐν τῷ ἑνὶ εἶναι 

οὐσίωται, δ ν6ΥῸ Βοββδυι πῃ 8 ̓Π ογρυίδεο: «ΠῸΠ δαΐθῃ μ Ὁ ὁ 

Ρ 511) βαθείδηξία οἷ τι5. 5ἰ{.» --- Ἰ)ϑῃίᾳαθ 412 σὰν τὲ οἷ ϊ- 

Β6ΓΠ Ροϑέ αὐτό, 4π8η} ρᾶγ οι! αι ΘΠ 068. μὰ θ θη  ΟΠΠΠ68, 
Ἔχροόϑβαὶ ΟΒ5. Ρ. 18. 
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1054« 18 ὅτι --- 19 εἶναι. ῬΕΙ͂ ὑπϊνουβδ πὶ ΔΙ ΓΟ. 81- 
συμηθηζαϊίοηοη, 1059) 25 --Ἰθῦ4α 13, χαϊμ ΡΘΥ ΟἸΏΠ65 οᾶ- 

ἰορΌνα5. ρμοιβοαυδίαν τὸ ἕν, ἅμ γθβρίοῖε Ασιβίοίθ! εβ ρτορο- 
5: ΠΟ ἢ 6 μη), ααπ 4}0 1] ΠΟ ῬγῸ [ἀπ ἀδιηοπίο ἀγοαπηθηΐδηα! ρμο- 
βι α2ῦ: λέγεται δ᾽ ἰσαχῶς τὸ ὃν χαὶ τὸ ἕν. Ἐδδιη ἴᾶπ 60ῃ- 
[θοία ἰρβὰ γαψ οἰ παίίοπμθ ρϑιιοὶβ σοηἢΠτηδί. ἴΠηὰμ, αἷΐ, δὰ 

ἰάθη ἴογθ τϑάϊδ δία θηβ, ααΐϊα υὐτιπηηιθ δ Ομ 685. Ρ6Γ- 
{ἰποῦ οἰ ΘΟ ἃ5. 66 ᾿ηΓΓὰ Π]8Π| ΟΧ 118. ΘΟΙΡ ΘΠ ΘΠ ΑΙ ΓΌΓ, 
ἀοἰπ 6. 4αϊα τη 51 δα ργδοαϊοαύαμῃι ΔἸ ΘΟ ΘΓ 5. ΡΥ ΟῚ ἃ 5] 
68 δάϊοογῖβ, ὨΪΠ1] πον Δα! ἀογβ (τῷ μὴ προ σκατηγορεῖ- 
σϑαι χτλ. «106); παι τὸ ἑνὶ εἴγναι ὨΪΏ1 ἱροῦ ἃ] Πα ὨΪ5 
ΒΙΠΘΌΪ ΓΘ δὲ βϑ ῃποΐδιη ἃ ΓΘ] Ι4 18. ΓΘῚ δχβίβίθηϊίδιη. ---- Εδὰ- 

ἄθι ρ]δοίϊία ἀρ ογῖα5 Θχροϑβιία ᾿θοπαβ 7 2. 1008 22 .---1004« ὅ. 
εἴ. Ζ 4. 1030) 8 ---12. Καὶ 3. 1061. 18. --- ἴῃ σταδιπιηαίοα διι- 

ἴθι ψουθογαμι ΘΟ ΟΥύ0η6. ποίδησιιη οϑ, ααοα ἴῃ υἱτο- 
416. ΘΠ ΠΟΙ ΕΪ Οδι88 15. ΤΠ ΘΠ ΤῸ 8}} ἰΠΠΠ ἶν ὸ δὰ πο ππὶ ΠΗΪ- 
σι ΔΤ. ἐγδηβιῦ: τῷ τὲ παραχολουϑεῖν --- ἀλλ᾽ ὁμοίως ἔχει, 
τῷ μὴ προσχατηγορεῖσϑαι --- χαὶ τὸ ἑνὶ εἶναι (56. ἐστὶ) τὸ 
ἑχάστῳ εἶναι. (ΟΟὨΓΟΥΡΥΪ ροίοϑὺ ἤᾶθο σΟὨβἐ ΓΟ ΠΟ ἢΪ5. τη αὐδίϊο 

οὕ πούϊββιιηο 110 ἀτάθοδο ᾿ἰπριιδ δ ἀδὰ, απ ἃ ΘΠ οἰᾶ- 

[10η6 τοϊαίίνα δ ἀθιηοηβίγδίν 8} {ΓΔ ἢ Β1{ῈΓ. 

τ ΤΌΣΤΤΙ' 

ὕπιιηιν οἱ πινιϊείο φιοηιοαο ἐγ)" 86 δἷηί ορροϑίία, 1044 
20 ---29.  ιυρονκιίι" αἰἴληιιοί ποίϊοπθδ. ψιαθ υδἱ αὖ τπϊία- 
{δ υοἵ ἃ πεν ἐιιαἰτῖδ ποίζοτι ροπαάοηί, τὸ ταὐτόν α82 ---ὐ8, 
τὸ ὅμοιον ὑἃ ---Ἰ4, τὸ ἕτερον ὁ 1 --- 28, τὸ διάφορον "23 --- 
10ῦδα 2. 

10ῦ4« 20 ἀντίκειται --- 82 ἄνισον. Ἐχροβίία ᾿ρ58ἃ 
ὉΠ] α{15. ΠΟΐΟΠ6. ἴδμ) ἰγδηβὶΐ δα Θχρ]!οδ 85. Θἃ8. ΠΟΙΟΠΘΒ, 

4886 να] ορροβίίδο βαῦ πη! ν 8] ἃ0 πηϊίαίθ Ορροϑιίδααο 

οἱ ποίϊοῃθ βιιβρθηβᾶθ. ΕΠ ορροβίζιιπ αφαϊάθιῃ. πηι} οοηϑίαί 
6556. τη] πα] θη; ΠΟ Θαηάθπι. ἀθίααο ᾿αἰπ5. ΟΡΡΟΒΙ ΠΟ ἢ18 

6588 ταί ποι (χατὰ πλείους τρόπους «20}} ἢ. 1. Ὀγον ον 58ι- 

ΘηϊΠοαί, ΡΥΟΧΙ 158. σδρ τ ιι5. 4 --- ΘΟ Ιἀθὴὴ ἀθ 6 υ15. ΘΧρΡΟ ΒΓ 18. 
564 ἀασπτη ατδίιου ΟἸμηΪη0. 50 Ορροβί(οἷ8 ρθηθνα, ἀντίφα- 
σις, στέρησις, ἐναντιότης, τὰ πρός τι (οἵ. αἀ 4 10. 1018. 20), 

τηἃ Ταῖϊο, 4πᾶ τπηϊζαύθμ δ τυ}  ἀ] ἢ 6 τὴ ̓ηῦΘῚ 586. ΟΡΡΟΠΙΙηΙ8, 
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σασμι πη! αύθμι ἀϊοἴμηιι8. 6556 τὸ ἀδιαίρετον, τη] Εἰ πἀ! Π6 πη} τὸ 
διαιρετόν νεἱ τὸ διῃρημένον, δά σοπίναγ! οἰαίθμη) τοίβγεμδ δϑί. 
Α΄ βαδρίᾳ φυΐϊάθδιη παίπγα τὸ ἀδιαίρετον, Ὀΐροίθ 5] οἰ α8, 
ΔΡ(Πα5. δϑύ δα σορῃοβοθηάαῃι; ΠΟὈΒ8. γ6ΓῸ, 4ποηΐδηϊ ἃ 856Π- 

βαππι ΡΟΓΟΘρίΪΟ 8. ΘΟΡΉΪΠΟἢΪ8. ΓορΘέηιι5. ΟΥϑίπθμι, τὸ διαι- 

ρὲτόν [Δ0}]Π 18 οορμοβοϊίαν (οἵ, τὸ φύσει γνωριμώτερον, τὸ 
πρὸς ἡμᾶς γν. ἃ4 Ζ 4. 1029) 4). Ιηά46 Πὲ πἰ οἰΐδη ποίϊο 
(τῷ λόγῳ «285) τοῦ ἀδιαιρέτου ΡῈΓ πορδίοηθπι τοϑάϊρδίαν 
δ ποίίοηοι τοῦ διαιρετοῦ. --- Αἀ ᾶηο δαΐθηι βιαχηγηδιη πηΪ- 
(8018. οὐ χη  Ε{{π|41Π18. ΟΡ 5 ΠΟ πο. τοίθγθηἀα 6588. δ]1ὰ αυδ6- 
ἄδην ποίίομαμι ρᾶγία, νυ τὸ ταὐτό οἱ τὸ ἕτερον, τὸ ὅμοιον 
εἰ τὸ ἀνόμοιον, τὸ ἴσον οἱ τὸ ἄνισον 4110] ἴῃ ΠΠ0γὶ5 46 ΒΟ πῸ 
Ασ, ἀθιπομηβίγαν! (ἐν τῇ διαιρέσει τῶν ἐναντίων α80, οἴ. δά 

7 2. 1004« 2); ἴδιὴ δ]ψιιοῦ οχ 115. ΠΟΙ 115. α] 6 5. ΘΧρ]]- 
οδί. --- α24 οὔτε οὐτ᾽ 5ογΊρβθυι οὶ οοα. 44) οὐ ΑἸ]θχ. ρτὸ 

να]ρ.. τούτων εἰ 4π86 ρΡγΓδοίογθα νἱἀθδηύαν ἴῃ Οτάϊπο ψεγθῃο- 

ΤΠ τη η 418 6556, οχροβαὶ ΟΡ 5. Ρ. 101. δορά παχα 8010 δὴ 
να]ραία ᾿θοίίο [ΓὉΡΤῚ ρΟββὶῦ, 51 Τϑραίαν θυ η18, ΘΟΠίΓΑΤΙ δἰδέ 8 ΠῚ 

Δ] ρυϊνδίΘη μὴ ἰΐα τοίου, αὖ σοη γαυ  οίαί 8 παίαγα ἴῃ Ρ]6Πηἃ 
ἃ ρΡεογίθοία σθυηδία Ὀγἰνδίιοηθ, οἷ. 4, 105) 14, 26ὅ. Ηοο 

Θηπ Αγ. νἱἀοίαν ἀϊσογο: δἰξοσαμι ὁχ [18 (τούτων α24, Ἰηΐ. 

τοῦ διαιρετοῦ χαὶ τοῦ ἀδιαιρέτου.) ιοπίδιη οβ΄ ρτϊνδίϊο ἃ]- 
(ΘΓ 15, οὐ ρ]θπὰ απϊάθμ ρυϊναίο (ΠμοΟ δηΐμη δβϑοῦ βιρρίθη- 
ἄπιμ)), τὸ ἀδ. οἱ τὸ διαιρ. σοῃένατα ἰηΐθι 56 βιηί, πθαὰθ νο] 

84 σοηύγδ οἰ ΟῚ ν 6] δα το] Ομ Θ ΓΤ ΘΙου ΤΊ ροββαηῦ. 
α) 1054. 38 ---ὲ τὸ ταὐτόν. [1άἀδηξ[α5 φαοί τη0 15 ἀ1- 

Οδίαγ δχροβίίασιιβ, απ ἀϊοϊ Ατ.: λεγομένου δὲ τοῦ ταῦύ- 

τοῦ πολλαχῶς, [καὶ] ἕνα μὲν τρόπον χατ᾽ ἀριϑμὸν λέγομεν 
ἐνίοτε αὐτό, τοοία ΒΕΚΚ. βϑοπίαβ οοα, 1, δοοδάθηία Αἰθχδη- 
αν Ρ. ὅ88, ὅ 544. οὐ Β6855. διοίονιαίθ, ραγιοα] αι καί ὀχραῃ- 
Θοη απ ΘΘηβυ, 486 ΟΙΠΠ ΘΙ ΘΠΜΠΟΪΔΕ1 ΘΟΙ ΟΣ ΟΠ Ιη ρΡοΓ- 

{αν}... ϑο4 οχ δοάδριῃ οοϑά. 725) οἱ οοά. 7᾽ ργοχίμη!β ἴῃ σψϑγ} }5 
αδᾷ ΒΕΚΚ. τὸ δ᾽ ργὸ τοῦτο δ᾽ τοοίρογθ ἀθρθεθαί. ΕἸ θη τὴ 
81 τοῦτο δ᾽ Ἰοοίηηι5, «ἢ 0 6 68», [(6ῃὶ τη π5 16 η{{8{18, 4α] 

ΡΤ 8. νου 15. δύ ργοροβίίιιβ, ἀθ οι ῖι8. Θχρ]]οδίαγ ; 511 δαΐθιη 

τὸ δ᾽ γργδοίθγίνηιιβ, δύο. ργοροηϊαν πο πι5, ἀΐνογβιιβ 116 ἃ 

ΒΡ  ο6. Αἰααὶϊ γ6 νϑῦὰ ΔΓ ἢ] ΡΤΌΡΟΙΪ, ᾿ρ5ἃ νϑυθᾶ πμιᾶ- 

“ΠΠ οδίο ἃγοιιηῦ; 1} ῬΓΙΌΓΘ. ΘηΪ ᾿η040 δά ᾿ἀδηςαΐθιη τπηϊθ 6 
ἘΠῚ 5. ὨΠΠΠ]6.], ἰἢ ΑἰΓΟΓῸ οὐ ὨϊΘΥῚ οἱ ΠΟΙ] ΟἢΪ5. πηϊία5 γϑαα- 
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τἰίασ. [τὰ τϑοίς ἀϊβέϊηχιε ΑἸ οχδηάου ἢ σοιϊητηθηΐαγίο, αὐ νο] 

οἷα δποίουϊαίθ δά οοπῆνιπδηάδηι ᾿δοιομθιη τὸ δ᾽ εἱἱ [ϊοθϑί, 

- Τιαῖΐὰ ἰρίεαν ἀἰβύϊηρτ Αὐ. 16 η 8018 φΘηθγα, ποτα ρτὶ- 

ΤΠ]ΠΠῚ ΘΧ ΠΙΘΓὰ ΠΕΙΏΘΡΙ πηϊζαΐθ, ΔΙ θυ απὶ ὃχ πηϊζαΐα οὐ πυιπθιὶ 

οὐ ποίϊοηΐβ, ἐογεππὶ δχ πηϊζαΐα ΠΟΥ! ΟἢΪ8. Βα 5ἰδη 1815 ΡΠ ἀ6δύ. 
Ῥείη Θ᾽ ΠΟΓΪΒ. ΘΧΘθ ] πὶ ΠῚ δία Ὁ, 5644 αασπη ΠΕ] ΘΙῚ τἀ ]- 
ἰαύθῃι τηΐσο ΤΘααγαΐ, οὐ Ορροϑιίο ῬτΌχίη0 ΘΘΠΘΓ 6. ΠΟΙΙΟΗΪΒ 

οὐ βυθβίαπέιαο πηϊζαίθ) ἰδοϊία δχοϊαἀ δαί, ΑἸδχαπάθυ ἀπ αι 

ΠῸῚ δβῦ ααΐη σοῦ δοοϊοηίαϊοιη 1ἀΘη {8 {18 νἱπὶ 1Π 6} Χουσι, 
ἄἀδθ τὰ ἀϊοίμμη οβί δὰ 4 9. 1017) 24 5ᾳ6ᾳφ. Αχια ποὺ 1άθη- 
{8 018. Φ'Θη1|8. 4αππὶ ἃ ΡΓΟΡΙΪὰ οὐ ρ]θηὰ ᾿ἀθηε ἐδ 5 νἱ ἀ]!απδη- 
(απ τοδί, δαϊθοίο δάσο ἐνίοτε 14 νἹἀθίαν 519 ΠΟ 8556. 

ΑἸέογα πὴ ΘΟηϊ5 1ρ86 Ατιβίοίο! 65. ΔΒ 110. ΘΧχθιηρ]ο 1{ΠΠππϑύγαντῦ. 
Ιῃ ἰουίῖο δαΐθμὶ ϑθηθνο ἀθ θη 40. «πᾶι ἀἰοὶς πρώτην οὐ- 
σίαν Θὰ δϑύ ῬυΠΠΔΓὰ ΤΟΙ πδίαγα, {πὰ 414 510 τ68 ἀοΠηϊδίαν 
Β6ἰτπποὐἷβ Ομ 15. δος ἀθηέθιιβ, βῖνθ ἰρδίμη τὸ τί ἣν εἶναι, 
οἴ. Ζ1. 1032) 1: εἶδος δὲ λέγω τὸ τί ἦν εἶναν ἑχάστου χαὶ 
τὴν πρώτην οὐσίαν. Ἦοο δυΐοιη φΘητ5. απ 80 ΟἸπηὶ πιᾶ- 
ἰθγῖδθ οὐ δοοϊἀθῃίαιη σοηίαϑίοη6 [ΠΡ Θυτμ 510, ΡΥ Θ᾽ ΘΠ, 

4ποα ἴῃ ἰρϑ8ἃ τηδίθγϊδθ δὲ μιμοῦ ππϊ(αύθ σου Ποίαν, δϑύ οΡ- 

Ροϑβίίαιη. --- Τὰ ἴσα χαὶ ἰσογώνια τετράγωνα 2, αᾳαδάγαία 
αιδ6. οὐ τηδρηϊιη 6. οὐ ΔΠΡῚ 15. ΔΘαα ]ὰ βιηΐ, δϑ 6 ΠῚ 6586 
ἀϊοπηίαγ, ἰΙοοῦ ΠυμηΘΓῸ βἰηῦ ρ]αγ68, 4αοηϊδμ πδθ6ο ΠαμποΥΪ 
Ρ] γα 858. δχίθγηδη) δχϑιβίθης8ιη, ΠΟ τοὶ οβϑβϑηξίδη οὐ πο- 
{ΟΠ θπὶ ἰδηρὶέ. Αὐοαϊαβ τύ, απ ἴῃ ΘΑ ΠΟμ 5. Ομ Ἶθιι5 

αηίθ ἰσογώνια δάάϊίαν, οτ ἐδ πη άτι5. δδύ οαπι ΑἸοχ. ρΡ. 588, 1, 

ααϊᾶ ΠῚ Ροδβϑαηῦ {110 5:9 Ὡ]Π ΠΘαγῚ αδαταίογαιη ΘΘηοσα, 480- 

Ταπη ΔΙ ΘΓ ΠῚ Θχίθ 5: ἢ 5. ΔΙ θοαὶ ΔΠΘ Ϊ Ογπὶ δοαπα! αίο 46- 
Πηϊδίαν, 564 υὐγϑαιθ ΔΘ. 185 ἴῃ ΘΟ θη ΘΌΠΘΓΘ ΤΘΑ ΕΓ ΓΕΓ, 
αὐ τϑοίθ 410] ροβϑὶί ἐν τούτοις ἡ ἰσότης ἑνότης. 

Ταἀδηεἰδε15 σοηθγα Ασ. ρΆα}10 ΑΠ1ον ἀϊδίου 4 9. 1018α6 6. 
Τορ. 1 7. 1034 06. ΠΠῚῚ1. 152) 31, οἵ. 151 29. 

ὃ) 1054 3 ---13 τὸ ὅμοιον (οἵ. Δ 9. 1018. 15). 8η1- 
Πα] 18. ΘΈΠοΓὰ ᾿ΐὰ δησιηογαΐ, αὖ οἰ Π 66 Ρ8 ἴῃ ΡτΟχίη0. 480- 

416 ΘΦΘΠΟΙΓΘ ἸΏΪΠΟΥ 80 ἀΘΌΙΠΙΟΙ σΟΡηδίαι [τᾶ 6 πηϊίαβ, ΒΥΪ- 
ΤΠ ΘΏΪΠῚ ΘΘΠ118, 4ΌΠΠῚ 51121Π|1ἃ δὰ ἀϊοαηΐι, απ86, ΠΙοοὐ α1- 
ενδηξ ΡῈ οοπογθίδηι δχβιβίθηςαπ (χατὰ τὴν οὐσίαν τὴν 

συγκειμένην ὑΆ4, εἴ. οὐσία σύνϑετος Η 3. 1043« 30. 4 24. 

1023. 31, εἰ τὸ συνειλημμένον δὰ 1 1. 1025) 32), ἐαιηοῃ 
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δδάδη βαπηΐ χατὰ τὸ εἶδος, ἢ. 6. Ῥ6Ι 681} [ΟΓΙΠΔΠ), 4186 ᾿ρ581 
ΓΟὶ δβϑβθηίαμ ΘΟὨηϑΕ 1, δά 60. δϑῦ ργοριησάιπι αἰξίμηο 146 η- 
υἰξας5 ΘΘΠΘΤΙ, αὖ Ὑἱχ ἃ|1ἃ ροβϑὶ8 θχθιηρία Αἰΐογγθ, ΠΪδῚ 8] 
ἴουιηαα 1ἀοπε85 τηδηθδύ ἴῃ αἰ εὐ ϑιἐαξθ πηαϑ 1 η15: οὖ δρέ185- 

51π16 4υϊ 46} ΡΓῸ ΘΧθιηρ]0 δίξα "ς φαδμη τηδὶ ἢ Θι δέ! οἱ ἰδιη τι8 1 

νοοάθ] 0 ἃγ(]8. 5:1 πἀ 6 πὶ ΔΡΡ ΘΙ] αηΐ. [Ι͂ἢὴ Δ]ο ΓΟ ΘΓ, 

ὑ7 ---- θΘ, φῃαιηαιδμ ἰζογαμι τὸ αὐτὸ εἶδος τοχαϊτιῦ, 4110 τἀ θ ἢ 

οὐ Ἰηἴουίοσα ααϊάδηι βθηβιι δορὶ τὸ εἶδος δρραγοί δχ ψϑιθ }8 
αἀϊοοις 8: ἐν οἷς τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον. ἴπά6 δηΐ 60}}}- 
ϑἴπιιβ Π0ὴ 14 ᾿πέ6}}Π91 εἶδος, «04 ἴρβαπι οβϑὲ οὐσία τοὶ, 51- 
φαϊάομι οὐσία πο τοοὶρὶε τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον, οἴ. (δῇ. ὅ. 

8. 33, 564. φαλαίθιη δἰ 48], ποιόν τι εἶνε πάϑος: 408}}- 
ἰὰ5 δηΐη), ααππιη Θα6η] Ἰηδ θα, ΟΥΓΘΒΟΘΠΩΙ ἰδ οὖ ἄθογο- 
ΒΟΘΠΩΪ οβί οὰραχ. Εὖ ἴῃ δἰΐθσο 4α] άπ Θθηθγα οἰπβάθμ δῇ- 
[δοίη ἰάθη οἰϊδιη ϑυϑάτιβ ΓΘΑΟΙΡΙἑαι, ἴῃ ἐθυῖο Βα ΠΘΘΓΘ 
νι ἀθέαν, 1 ϑαάρθιῃ αἰζθοίο ἴῃ Δ] ΈΘγΟ ἸΔΊΟΥ ΘΙ, ΤΠ] ΠΟΤ ΘΠ 18 

Αἰΐογο μαρθαῦ σταάαπι. (Ἰδέϊηχι ὁ 10. σουημηαίθ ρμοϑί λευχόν, 

αὖ ἀρρᾶτθδΐ ψποιηοάο σϑῦθὰ σοηϊ πη Θη ἃ 5ἰηξ: τὰ δὲ λέγε- 
ται ὅμοια, ἐὰν ἦ τὸ αὐτὸ πάϑος χαὶ ἕν τῷ εἴδει σφόδρα 
χαὶ ἧττον, οἷον τὸ λευκόν.) Ἰ)δοηΐηιια δά ἀββίσηδη ἀδπὶ ΓΘ Ὲ5 

5 πὲ ΠΠ π!πθι βαΐποῖξ, 51. οοππιηπηΐα Πα θηΐ ῥυτὰ ἀπᾶπι ἀἰ- 

ψ Βα, βῖνθ δἂ ΘΟ ΜΠ ΠΠΪὰ Θββθη 8) βροϑοίαηξ, βῖνθ' δα ὀχίοι- 

ΠΔΠΙ, 4π86 ἴῃ ΡΓομρίι οϑέ, βρϑοίοιῃ ρου ποηΐῦ, 1 ἁπλῶς ἢ 

τὰ πρόχειρα 1.2. ἴῃ Θχθρῖο δαέθαι αποά αἰΐογέ αιπαπὶ ρτου- 
518 Ἰαϊθαί, {πὰ ἀθιητ ταί 6. Ρ] αι θυ ΔΙ] ἃπΓῸ 5:π|}}6 
6856 Ἰπαϊοσοίαν, νουθα 1) χουσῷ 566} 5], ΡΓδοβογεῖπη {απ Αἰ6- 

χΧΔηΠτιπ Θὰ ΠΟῸῚ Πα τἾ556 ἴῃ ἰοχία ἀρραγοδῦύ Ρ. ὅ89, 14. ΑἸ΄αιη 

Ἰοοὶ διπθηάἀδίοηθι ἐδηΐαν γα ΟΠ} 5. Ρ. 103. 

1054) 15 ὥστε --- 14 λέγεται. Ἐχβροοίοβ. ὁχ ΠΪ5. ψϑῖ- 
15. Ατ΄. πἰγαιηιιθ οἵ αἰ του ἰδί!5. (51 Πορὲ τὰ αταθοογη ἕτε- 
οότητα ἰπίογυργθίαυ! ) δὲ αἸββι πὰ 4118. ΠΟΙΟΠΘ δχρ !οδίι- 
ΤΠ], 564] Ομΐ588 (551 }}ΠΠ 4 ΠΠ15 ποίίοηθ, [ογίαββο πὰ ρΡρ6- 

ΘΕ] Θχρ! !οδέίοηθ. πῸη νἱάοβαίμ Θρθγθ, ἃ αἰψεγιίαίθ δά 
ἀϊνουβι αι βἰνα αἰ ογθηξίαιη, 486. σα δὰ Ῥγοχίμηθ Θ0Π86- 

γϑί, ἐγδηβιὲ ὁ 22. 

6) 1054) 14-- 92 τὸ ἕτερον 5ῖνα τὸ ἄλλο. (1η εοχ- 
Ρ᾽Ισαμ4ἃ μᾶς αἰβραίαί!οηἷβ ρᾶτέθ ΑἸοχδη ον τπδῃ] [βίο ἃ σο- 
τταΐθ τϑοθββιῦ, ἀπ! 1οὶ Ἰη ἀιπιούτι5. ΘΥΤΌΤΘ, ΡυΪ απ ααοα ἀϊδθη- 
ΘῸΪ ἰμίου 56 ραίανὶε ἃ Αγ. τὸ ἄλλο οἱ τὸ ἕτερον, ἡδθιη 
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(ΔΘ γ6] ΠΟς 'ρ50 ἰσοὺ Ῥγοπηίβοιθ τἰγαμηα 16. ἀβαγρανὶ ἃρ- 
Ραγοδί, ἀοίπάθ αυοα ὁ 7 [αἰβαπὶ μὰ θα δου ποιη: λόγος ἴδιος 

χαὶ τὸ πλησιαίτερον, 46. οὐ ΘΧβοίαν δα άθηι ἴῃ οοἀ. κ οἱ 
ΡῸΓ 4πᾶπι 510 σοΥΓαρίο πὶ οτία [δ οῖ] 6 ἸΏ 6} ΠΟ ταν.) 1 ἄλλο 
ορροβίξαπι αυϊάθιη οδί τῷ ταὐτῷ (ἀντιχειμένως Ὁ15), 564 

ΠΟῚ ΠΟΙ Δ] οἴοτ 6 ορροβίίζαιη. πᾶα δηΐμπ σοπίγδαϊοίοτὶα ορ- 
Ροβίία βαηΐ, σνοίαμ ταὐτό οὐ μὴ ταὐτό, δὰ δά οἰμμῃΐα ροτί- 
ποηΐ οἵ δηΐα οἵ ΠΟ - οηίία (εἴ. ἀ6 1ηἴ. 8. 160) 15) εὐ ἀθῖηαθ 

ἀἰβοθυηπαηξ νουαμ δὲ [αἰδιπη; δὲ ταὐτό οἱ ἕτερον ποθὴ ρει- 
πδηΐ ῃἰἶδὶ δά ομίία, 619, 22, 25. [ΙηΔ46 ᾳιοά ἀϊοῖξ 15: διὸ 
πᾶν πρὸς ἅπαν ἢ ταὐτὸ ἢ ἄλλο, ἴζὰ νἱἀδίαν Ξαρρ!οπάσμ ἃς 
81 αἰχονῖε: διὸ πᾶν πρὸς ἅπαν, ὅσα λέγεται ἕν καὶ ὄν, ἢ 
ταὐτὸ ἢ ἄλλο. --- ἴατη ἐτῖα ααίάοθπι αἰβίϊ σα οἱ ἰυχία ροηϊΐ 

Αἰ ον ἑαιῖ8 οθηθνα, ὁ1 τὸ μὲν ἄλλο, 016 τὸ δ᾽, 17 τὸ δὲ 
τρίτον. ϑεὰ 81] σοιῃρδγανογίβ, {πᾶ86 “οἴη46. ππίνογβο 46 αἱ- 
ἐογιἐα β ποίη οχρ ϊοαί, ὁ 18 --- 22, δὰ 5] ΠἸΟΔίΙΟη6, 486 

ΡΙΪΝΩΪ Θ πο αὶβ Ιθοὴ Οθ ποῖ, τὸ μὲν ἄλλο 15, γροίίιι5. πηϊ- 

ψ ΘΓ. 15. δἰ Γου [615 ποίΐο ἀδβοῦρία ν᾽ ἀθθιέαγ. ΑἸέθγο ππ060, 

610, 'ρ56 ρῈὺ δχϑιηρίαμῃ δ : ξιιπὶ ἀδιηοηβίγας αἰ ου [αὔθ 115 
για] τοθι5, αἀπδ6 ΠΟΙ ΟΠΘ δαηάθμι, αἰνθγβᾶιη δαΐθμ Βᾶ- 
θθηΐ τηδίουϊαιη. Το ρϊαμ 5 σ᾽] Π οδίΙ Ομ ὁπ, ὁ17, αποηῃΐδηη ἀ6- 
ΒΟΥΙΙΕ ΠΙ5. νϑυθῖβ: ὡς τὰ ἐν τοῖς μαϑηματιχοῖς, τηθιη 1588 

Οροτίοῦ. ΘχθρΡ τΠΔ ΤΟΤΕ πηδ ΘΠ δ  οαγιμ ἢ ποίϊομο [ἀ6η- 

{ἰ{δ{15. ΔΙ] δία, α 30 ----ὐθν ᾿η46. ργοθΆθ1} 6. δϑί, δὰ αἰεὶ ἕτερα 

οο 56ῆβι, {ποτα αἰνουβὰ δῦ ΠΟῸ ΡΥ μηδ 6 βα ϑἰδηδ. 
4) 1054 28 --,͵ἘὼἙρδῦα 2 ἡ διαφορά. ΑΌ αἰέξονιαΐς ἀϊ- 

ΒΡ Ϊ αν αἰνουβιίαβ, ἡ διαφορά. ΑἸ ου α5. θμΐπὶ Θᾶπὶ 5] 9 Ὴ]- 
ἢΠπιοαῦ Τί ηθιη, 4π86. ᾿ΠΊΘΥ 5] θὰ ααδθαιθ δηία ΟΕ Πού, 
φυαδοοιηηιθ ΟῚ διηΐ οδάθηι, πᾶν γὰρ ἢ ἕτερον ἢ ταὐτὸ 
ὅ τι ἂν ἢ ὄν, "24. Τῃηι᾽ νϑγὸ ἀϊνογβιζδέθμι ἃ] σαὶ τοὶ σνοἱα- 

ΠΠΠ15 ΔΒΒΙΘΏΔΓΘ, οὐ οογέαμν αὐ! ρίαιη. Αἰ ογθηατη οϑύῦ ἃ η80 

βὶὉ ἀϊνοίβαμ, τενὸς διάφορον, δἰ εοτίσιη απ ρίαιη 40 αἸξ- 

ἴεταί, τενὲ διάφορον. ἴπά6 φομοα!: ὥστε ἀνάγχη ταὐτό 
τι εἶναι ᾧ διαφέρουσιν 20. ΗἰΒ νοι 8. αασμ ἀϊοῖε: ᾧ δια- 

φέρουσιν, ΘΠ Θδ1η ἰρϑᾶμι ΠΟΐδιη 519 ]Π 011, ατιὰ αἸΒΕΠη5]- 
ἰὰ Δίου τὸ85 ἃ ἄἴνοιβα δἰίθγα τ, τηδηϊθβέμμη δβί, 5:4! 461] 
ΠΟῸἢ δϑηάθηι ἴῃ αὐϊᾶηᾳιθ ΤῈ 56 δἰίθγαμι ἴῃ δἰίογα αὖτ ΓΘ 
ΘΟΟΓΗΙ Οροτίοί, τα ἀν οῦβθ ροβϑιηΐ ἄϊοὶ. [πηπηο [Ιοεῖ ΠΟη ἰρ515 

γΘΥΡῚ5. βδὲϊβ ρογβρίοιθ βιϑη Ποθίαν, ἰαιηθη 6 οοηῃίοχίι ταίο- 
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οἰπδί!ομΐβ. ᾿μ 6]! ρ έαν, ΠΠπ4 ταὐτό τι ᾧ διαφέρουσιν δαπάθιι 
ΒΙϑὩΙΠοαγο. Ργδθαϊοδύϊοπθ, οἱ θα, 40 0115. Γ65. ἰηΐο 856 αἰ- 
νϑῖβας ἀπ ογαηΐ, δα οἰαμίασ. ΑΙ δηππ: {Ππ4 ἰάθη, ααοά 

δα ἀϊνογβι αΐθιη πΘοθββᾶγο ΓΘ ΙΓ ἐαν, δας οΘΠιι5 δϑὲ δὰ 5ρΡ6- 
εἶθβ; ἀϊνθιβᾶθ δηΐμη γΓ65 δι ΦΌΠΟΓΟ βαηΐ διέ βρθοῖὶθ ἀἴνοι- 

886. Αἰᾳαθ οχ [5 νϑιυ}}}8. δρραγοί, ΠῸἢ ἴῃ 1185 Γοθα85, αὰδ8 
βρϑοῖβ ἀΐνοιβδθ βιιηΐ, βϑηιβ οὶ ταὐτὸ ᾧ διαφέρουσι, 564 ἴῃ 
115. ἰρβίβ, 486 ϑθῃθυῖβ αἀἰϊνογβιίαία ἀἰνθγεᾶθ βαηῦ; ἰΐθπι 5ρ6- 

αἴθ ἀτ1οῖ {Ππ4 1άθπη 4πὸ αἰ ογαηῦ 115. 0515. ἰὴ Τ 8, 486 
ΒΡΘοῖθὶ ἀϊνογβιίαξο ἀἰνουβᾶ βαηΐ. ΝΗ ται πὴ 115 1ἢ τ 5, 46 

ΘΘΠΘΓΟ αἴνουβδθ βαηΐ, δίθηιϑ σ'θηπ8. δϑύ ταὐτό τι ᾧ διαφέ- 

ρουσιν, απδέθηϊι8. ΠΟ ᾿δθο Ὁ 118 Θ΄ΘΏΘΓΟ, 118 80 πᾶσ Ξρ6- 
εἷς αἰδειηραϊέαγ, 564 αὐγ!46. δι πηα} ἃ ΡΔΓΙΓΘΥ Θ᾽ ηΠ8 Θ8ὲ οδιι88 
ἀϊνουβι δε δ; ̓ἰξθηη 115. ἴθ ΓΘ 5, 486 Βρ6 6 ἀΐνθιβδθ βαηξ, 5Ρ6- 
οἷο5 ἰΐα οϑὲ ἰάδιῃ {Ππ4 πὸ αἰ ογαπέ, πὸ ποθὴ Πᾶθο ἃ) 1{Π8 
ΒΡΘοῖθ 1Πὰ ἃ0 Πᾶς βῖνθ ϑΈΠθΓῈ βῖνθ τηδίουϊα βϑι πη δέν, 56 

ἉΙέογα ριον ἃ}0 δἰίουα βρϑοῖεὶ εἰν θυβιίαίθ 5 ΠΡ ΔέΌΓ. 

Ηδδο 48π| μΥΙΌΡΟβαϊὶ Θχρ! σα 41 γϑί!ο 58{15 ρουρίθχα απ 
ΠΠἃ 6586 νἱἀθαίασ, πηΔ46 δα ργοθαὈ. οὶ οὐ Ἰηΐου 586. ΘΟΠΟΙ- 

πδηΐθιη νουθογαμΙ βοπίθηςδη) ΟΡ θη ΐαμη8, ΠΟ απ 1 αν! δϑμη 
Ἰδοι Ομ θαι ἴῃ ἐθχίαιη τθοίρογθ απδι ΑἸοχδηάγιμι Πα αἶ556 ἃρ- 
Ρᾶτού 27: τοῦτο δὲ τὸ ταὐτὸ ἢ γένος ἢ εἶδος. Οαοα οηΐπὶ 
γα] οῸ οχΒΠ] θέαν οχ ποίου δία ΠΠ ΓΟΥ Ια ΡΤΟΡΘ ΟΙΠΐπ: τοῦτο 
δὲ τὸ αὐτὸ γένος ἢ εἶδος, ΟἸαπθηη 5Θη ΘὨ ΔΙ ΠΠῚ ΠΘΧΌΙῚ Ρ6Γ- 
τὰγθαΐ. Εθηΐπ 51 να]οαία ἰθοί]ο νουὰ οϑϑοί, μος αἰσογοί Αὐὶ- 

βίοίβ]ββ: 115 ἴῃ τϑῦθαβ, 4086 ΦΘΠΏΘΙΘ αἴνουβαθ βαηΐ, ἰάθη δϑί 

ΘΘημ5, ἴῃ ἰϊ5, πᾶς βρθοίθ αἰ εγαμε, δαάθμι βρθεῖθβ; παρά 

μηδ βίο δϑὲ ἀρβαγάσιη. ὅ1η δαίθιῃ ΑΙοχδηαγὶ θοῦ ΘΠ μι Ρτο- 
θδιηι8, ΠΟΠ ΘΔ ΠῚ ΘΠ 5 ̓ἀδης αΐθη μα γὸ ἀϊοαηΐαν θὰ πὰ 8 
ΘΘΏΘΙ6 αἴνοιβα βυηΐ, αὖ οἰάθῃηι ϑ'ϑπθῦὶ αἰγατηααα. 5.1] ΟἹ ΔΌΣ, 

564. ἀἰνοθυβιαε! ᾿ρ51 ἀββιϑ "δία ΘΘηθυὶβ Ἰἀθης 5, ααϊὰ αἰνοι- 
5185. 1ὴ αἰγτδαθ 16. 6 Θ'ΘΠΘΓΪΒ. Πδίμ!α ΓΘΡΘ ΕΓ. 

δποῖα δαΐθιῃ αἴνοιβα ααθα δὰ 6856 ἀἰοὶϊξ ααδ6 Π66 6Ο01- 
ἸΏ] 61 πηδίθυ δ Π6Ο πηαΐ 81 ᾿ΠΈΘΙ 56 σΘ που 0 ηθιὴ Πα Θδηΐ, 

οἷον ὅσων ἄλλο σχῆμα τῆς χατηγορίας 029, οαἰεροτίαο {1- 

ψογϑι[ᾶ8. ΡΓῸ Θχθρῖο αἰξογέιν, οχ απὰ αδθάδη ΘΘΏΘΓΕ 51 
ἄϊνογβα, Πθῆ6 σνοΓῸ ἰΐὰ, πὖ φαδθοιπαι8 ΘΌΠΟΓΟ αϊνογβὰ 58ηΐ, 

ἃ ἀἰνουβὶβ βαθθοία 6586 ορογίθαί οδίθρ 5; δέρῃ} ΘΕ 8 ΠῚ 

Β0Π05 δἱ οοΐον 68, [οοῦ ᾿ἢ θα θη 4 δ{15 ΘΟ ἢ ϑδηΐιν οδέθ- 



1.3. 1054}. 429 

ΘΌΤΙα, ἐδ Ώ16 1} ΘΘΠΟΓῈ αἴνουβοβ Αὐϊβίοίθ 8. βίηθ ἄπ ῖο ἀϊχουῖί. 

ϑρθοῖθ διιΐθι αὰ6 βπηΐ αἀἴνοιβα, 16 ηὶ ᾶθογὸ οροτίοι ρο- 
Ὠπ5; ἅπὰθ. αυΐάθιη ΘΘΠΟΙΪ5 1ἀΘη 85. ΠῸΠ τ ̓ ν18. ἱῃνθηϊίαν", 
αὶ Ιάθὰ ἀπαθιι5 46 στορθιιθ ργδθαϊοαίιν. σ]α!! οο͵ον ΔΠθτι8 
Δ] Ια. οἰπβιιοά!, 56 ἀθὶ αποα 1ά4θ) ργδϑαϊοαΐαν ᾿ρβδμ Πᾶ- 
ταγᾶπι ἃ6 5 ἰδ 8 Π| ΤΘΓ βἰοηϊποδί, ὁ380: ὃ ἄμφω ταὐτὰ 
λέγονται χατὰ τὴν οὐσίαν τὰ διάφορα, εἴ. 8. 1057) 38: 
γένος χαλῶ, ὃ ἄμφω ν ταὐτὸ λέγεται, μὴ κατὰ συμβε- 
βηκὸς ἔχον διαφοράν, εἰ δά Ζ 8. 1028) 34. 

Ῥγοχίιπα νοῦρθὰ 631: τὰ δ᾽ ἐναντία διάφορα, καὶ ἡ ἐναν- 
τίωσις διαφορά τις, Δα} 100. ππὶ ἃ} 'ρΡ80 Αγ, βου ρίδ βἰπί, π60 

ΡΟίϊ5. ἃ ἰδείογο αἰξθηίο δαμπηοίαψοηὶβ ἰθ60 δὰ ργοχίπηαπι οἃ- 
Ρας δαβουρία ροβίθα ἴῃ ἰθχίμμι ᾿ΓΓΟΡ ΒΟ ηΐ, οὐ φαϊάθιη ἈΠ16η0 
Ιοθο. Ουύμῃ δηΐμ ροϑβίθα 6556 ΟΠηΪΠηΠ0 ΘΟὨἐΓγ  οἰδίθῃ 1η46 
ΘΟ Οηβ γα, αποα αἰνογβιίαβ σ 105 τοοϊρίαῦ ουδάαβ, ἰ46ο0- 
46 οἰΐαπι 6586 ασπδθάδπι οροτγίθαΐ, αὰδ6 ᾿ΟΠΘ]ββίμηθ δίχα ἃ})- 

βοϊαίθ ἀἴνευβα 51ηΐ, πΠ66 δρίιιπη Ππ6Ὸ ΡΓΟΡΑὈΡ1]6 δϑί δηΐθα 18} 
σΟηίγτ  οἰαύθιη 51Π|Ρ|10] 6 ΒῸ Βα: αν ουβιίαί!. 566 αἰαί 5ἰὰ- 
ζαϊίαν 46 σ'ϑησίηα Βι 5. ΘΠ ΠΟΙ ΟΥΘῚΠ6, 1Ππά4᾿ ἐοτίθ οοη- 

βίδί, ργοχίιπᾶ νόυθὰ: ὅτι δὲ χαλῶς κτλ., αὐ τοοία ΑἸ χα πο Γ 

τ Ὠτ δ, ΠΟΠ ΡΘΙ ΠΘΓο δα 14 φαοά 46 οοηίγατ οίαΐθ ἀἰνουβί- 
(1 Βα θβυμηθηα ρτοροβαϊ, 564 δα "Ππδίγδη δι ᾿ρϑῖα5 αν οτ- 
5 ἐδ {15 ΠΟΙ θη. Νιμηϊσιηι δα δχρ]!οδηάδιη ΠΟΙ Αγ οὐαί 6 ΠῚ 
ἴᾶτη 1460 τοίου πθαιθαηΐ, ααοα ἴῃ ψαγ}}8. 1{Π|8 ᾿τηο 15, 4108 

δι σΟρ 05. ΒΔ ΘδΙηι185, ΘΠ] ΘΓ Δ ᾺΓ οὐΐδιη δὰ απ86 βυηξ τὸ 
γένος ἕτερα 835; δὖ σοῃίγαν ἃ 5ΘΙΠΡ ΘΙ ΘΟΙΘ ΠῚ ΘΘΠΘΓΘ ΟΟΗΪΪ- 

ΠΟΙ, Π66 ΘΘΠΘΙ6 564 5Βρ6εῖ6 αἸΠ}[οὐγ6, οὐ σοηβίδηβ θϑί Αὐ. 86η- 

ἐρηΐία οὐ ἴῃ ΡΓΟΧ 15. σΑΡ ΙΓ 5115 58 6 ̓5ϑῖπη6 τηοποίμγ. Αἰαπο 5ὶ 

Ὧ6 αἰνουβιίαίθ ἃ9Ὶ σοποθαϊαν, μθ. ῥγδοίογοα ἃρραγοῦ, αἰ βέιη- 

ΘῈ ΘΠΠΙΠΘΓΔΕ185. ΟΠ 115, 408 τιϑὰ ΘΟΘ ΠΟΥ ΘΙ ητ5 (ἐκ τῆς 

ἐπαγωγῆς 33), ἀϊνοιβιίδεῖβ. πη0 415. αἸν δυβι ἐαύθι ἃ ᾿ηογὰ δἰΐο- 

τἱαίο; 4ὰ86 αἰνοῦβα βιηῦ Δ]14 14 Πα θη 40 αἰ ογαηΐ, ἴῃ 
Δ (ου ἑαίθ ΠΟ ΠΘΟΘΒΒΑΠῸ Ἰάθμι ἸΙοοιμ ἃ ])6ῖ. 564 ρ88 ψϑῦθϑ, 
αἰ πὰηο ΘΧ ΒΘ ηΐαν, ΠΘα16. ΘΧρ] ]ΟαΓ6. 1110 τἸη060 διι51η), Π60 
ῬΓΟΥΒι8. ΘΠ Πἃ 6586 ΡΘΙΒιιᾶϑιπη μὰ 60. [ἃ βϑοιέιθ νϑϑβίϊ- 

οἷα δηξ] ΟΥἿ5. βου ρίασαθ, 4π86 ἴῃ σΟμΠΘηίασο ΑΙΘχδηατὶ 
Βαρουβαηΐ, πη ἴθγο 1 ΠΟ ΒΕΒΡΙΘΟΥ ΒΟ θη τη 6586: 

πάντα γὰρ τὰ διαφέροντα φαίνεται χαὶ ταὐτά, οὐ (νεὶ 
καὶ οὐ) μόνον ἕτερα ὄντα, ἀλλὰ τὰ μὲν τὸ γένος ἕτερα, τὰ 
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δ᾽ ἐν τῇ αὐτῇ συστοιχίᾳ τῆς χατηγορίας, ὥστ᾽ ἐν ταὐτῷ γέ- 
νει χαὶ ταὐτὰ τῷ γένει. Οπδροιηαιιο αἰνοῦβὰ βαηΐ, αἰΐ, θὰ 

ΡΡᾶγοῦ ΠΟ ΤΠΘΓΔΠῚ ΒΆΡΘΓΟ Δἰ(ουαΐθηι, 566] οἰϊαιη Δ θη α- 
ἔθη 4αδηάδιη, {181 ΠΙΠΙ ΓΒ, 4181 ΒΕ ΡΤὰ ΘΧΡΟΒα], Βα] ἀθιη 

γ6] ϑόποιο διηΐ αἰνουβᾶ ψ6] βρθοῖθ. Εἰὰ δυίθμι, 486 Βρ6016 

ἰδηύμ ἀν ογβᾶ βἰηΐ, “παι αἰοἰς 6556 ἐν τῇ αὐτῇ συστοιχίῳ 

τῆς χατηγορίας, ὥστ᾽ ἐν ταὐτῷ γένει, ποθὴ νἱἀδηΐαν χατῆ- 
γορίας ποιπῖηθ ἀδοθιῃ 1ΠΠἃ ΒΡΤ πιὰ ΘΘΠΘΓα ΒΘ ΠΟΔΡΙ, α|- 

θὰ5. οἰηηϊὰ απᾶ6 51η0 σΟὨΦΙΠΘηΐαῦ; ΡΟββαηῦ ΘΠ, αὖ ΒΌρΓᾶ 

ΟΠ], ἰηΐγα δἰπιβ δ πὴ] ΟδέΘ ΘΟ 6. ΔΗ 1} ΤΘΡΟΙΙΓῚ ἰδιη 6 

4086. ΘΘΠΟΓΟ αἴνουϑα δηῦ; 566] ἰὴ δδάθιη ργδθαιοδί! 56 γ16. θᾶ 
νἱ ἀθηίαν ἀ1ο], 4πᾶ6, τὖὸ Αὐ᾽βίοίθ!β σου} ]5 πίαν, ταὐτὸ λέγε- 

ται, ν6] ὅσων ταὐτὸ χατηγορεῖται χατὰ τὴν οὐσίαν. --- αἹ, 2 

τῷ γένει αιοα 5ΟΙΡΒῚ ρῥγῸ νυΐο. τῷ εἴδει εἴ, Οὐ. ρ. 109. 

10ὔδα 2 διώρισται δ᾽ ἐν ἄλλοις χτῇ. (ἢ 49. 

ΓΆΑΡΟΗΥ. 

(οι αγϊοίαβ 68 αἰἱυονδίίαβ ρίοπα αἊἪ ρογζεοεία. 1θὅ8α 
9---93. Οοπί'ανὶοίαίἐ5. χιιαθ οἷ οἔ αὐ εοπίτ αὐἀϊοίἑοπθηι οἕ 
αα ργἱυαϊονοηι γαΐλο ---- ὑ 29, 

10ῦ5α ὃ ἐπεὶ δὲ --- 35 μεγίστη. [)ινοΥβιίαβ απηι νἂ- 

ΤΙΟ5 Τοοϊριαῦ ογδάϊιβ οὐ ροϑϑβιξ δἰΐθυιιη ἃ}0 αἰΐογο 1η 8915 τηΐ- 

Πθιϑνο αἰνθυβιη 6586, ΟΡοΥΐογα αἰεὶ ΑΥ. 6556. οὐϊαπὶ [αϑέϊ- 

ϑίαμιη αποάάδμ) δὲ βγη αἰ δυβιἐα 8, ααοά ὀχοθαϊ ἃπι- 
ΡΙΙα5. πρααραΐ; οὐ δὰ 4υϊάθη βυηηἃὰ ἃ6 ρΡογθοία εἰν δι [88, 
ἡ μεγίστη διαφορά αὖ, ἀϊεϊξαν σοηέτατγί οἔαβ, οἵ. 4 10. 

1018. 27. (δι. 6. θα 17. Μοείοον. 1 6. 5ὅ68α 80. ΝΥ αι Οτρ.. 
110 34. Νετο διιξομι βυμηπηδ6 αἰν ουβ ῥα 8 ΠΟΙ 6. οδ πη] ἀο[- 
ΠΪΡῚ ΠΟύΙΟΠ 6 ΠῚ, απ ΘΟΠ ΓΤ δἔδε 5. ν ΟΟα θα] 0 5: ΘΠ ΟΆτητι5, ἃΡ- 

ΡΆΓΘΓα ἀἰεἰῦ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς. τὰ μὲν γὰρ γένει διαφέροντα 

οὐχ ἔχει ὁδὸν εἰς ἄλληλα ἀλλ᾽ ἀπέχει πλέον χαὶ ἀσύμβλητα 
([ηΐ. ἐστί) τοῖς δ᾽ εἴδει διαφέρουσιν αἱ γενέσεις ἐκ τῶν ἐναν- 

τίων εἰσὶν ὡς ἐσχάτων αθ ---ὃ0. Οὐδ νοῦρὰ πὸ βρϑοίοηΐ 
δὲ ἀποιμοάο δά σομῃξτηδηάδηη ἀθ ΠΟ πο δηΐθα ὑΓΟΡΟϑί- 

8} ΡΟΥΘ δηΐ, ἈΡΡΆΓΘΡΙ σΟΗ ΟΡ ΠΕ) 115, “6 ΠῚ τϑῖ ΠΟΊΪΟ 

ΘΟΙ ΓΑ  ϑίδίῖβ ἀρ Αὐ. πα θαί, (ΟΠ γαυ οίαβ δηΐπ Ρ γᾶ ΘοΙρι8 

ΠΟΙ] ΘΠ ΟΓ ΙΓ 01 46. τη δίίοη6 δῖαν ( εἴ, ΡΗν5. 1 ὅ --- 8); 
ΘΟ ΓΑΤΙ ἃ ΘΠ 4851 Θχίγ θὰ δα ηὉ ραΠοΐα Οἰπ5 ΠΠ686, ἴῃ 4ᾶ 
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τππαἰαίῖο αυδο] 6. οομεϊποίαγ. [πὶ ΔΙΓΟΓΠΔη] ἰΠέοΤ 56. πλαία- 
(ἰΘπθι ΠΟῺ τϑοϊρίαμΐ, ὨΪδὶ αὰ 6. ὁχ ΘΟ 6.) δι η} ὍΠΟΙΟ; ΄86 

ἀἰνουβὶβ βδιηῦ 6 ΘΘΠΘΙθιι5, Θὰ ΙΟΠ ΘΙ 5. ΠΟΙ 856 ἀἰδίδην, αιιᾶμη 

πδ6. 840 ΔΙίθυο δα αἰέθυιιμαι δα η} ρα ηβιέιη (ἀσύμβλητα). 

Οάᾶγο [ἰοοὺ αἰχουιῦ ααΙβρ μη. ἃ ΘΟΪΟΓΘ 410}0 πηδρῚ8. 4.81 60- 
Ιογοιν. Ὠΐστιι, 46 πὶ ΘΟΠ ΤΡ αΠῚ 6556 ἀἸοίμητιβ, αἀἰν ουβιιη 6886 

5Β0Π πὶ δοίη ν 6] [πη τοίη), [δι ΦΌΘΉΪ δ ΘΟὨ ΓΆΡ] 
ΠΟ 8.Πη0 Ϊ581 486 τπηπδιιδιη δἰ {ππη0 τη αἰ ΟΠ οι (Π0 6. ΘΠ 

ἰδιη πδιη ΠΟίαπι οὐ σΟΠΘΘβδια ἰδοιία ΡΟ), 06 οϑύ δυο 

ααδ6 ᾿ηὐγα ΔΙ} 1 ὑπ οἰ βάθη. ΘΟ Π 6.5. ΘΟΠ ΘΗ αΓ, Πᾶηο Π6- 

ΘΟΒΒαΓ ΙΔ Π ΘΧΟΘΡ ΟΠ ΘΙ 51 δρι ΔΗ πὴ ΒΌΡΡΓ ον ουἸμη15, ΤΘοίθ 

ἀϊοίίαν ἡ ἐναντιότης 6586 ἡ μεγίστη διαφορά. 

Οποα 51 οϑίθηϑιμι οϑί σοῃίγυ ! οἰδίθμη 6556. π]ᾶχ μηδ πὶ 41- 

νουϑι(αίθιη, ἴδοι δ 1η 6} οἱ ταν οαημάθη ρΡογθοίδιη οὖ Ρ] ηδ ΠῚ 

6586. αἀϊνογβιίαίθ, «10 ---1 6; οἰθηΐϊπ δα θη) νἱ δο ΠοΟίϊοη6 

ΒΙγ 6 ΠΠΆΧΙ ΠΏ 5΄56 ΡοΥΘοίιιη «αϊἀρίαπη ἀϊοίπηι5, ἴ460. αποά 
ΘΧΟΘΩῚ οὐ ΒΡ ΟΓΔ ποααϊ; οἷ. δά Δ 106. Ῥοτγίθοί 8. ΙρῚ- 

(πὰ ποία ΠρΟΘββδυο ἱπμδογοί (ἀχολουϑήσει α17, εἴ. δὰ «1. 

981. 27) ποίϊοηϊ οοηῃίγαγιθίαί 5, α 17 -- 19. 

Τὰ ριοροβιία οὐ δχρ]!οαία ἀ δ η!!}10Πη6 σοΟηίγατιοδίϊβ, η616 

σΟμΟ 10 αἰ ν]8. ὉΠ ΠῚ 6586. ΘΟΠ ΓΆΡ Π6Ὸ Η] 1115, 

α19 ---25. (ὑορῃοβοϊίαῦ ΠΟ 6χ παίμγα ρου[θοίδθ δὲ μηᾶχί- 
πᾶ 6. αἰνθυβιία 5, 486. 1} ΟἸΠΠ ΘΠ ΔΘ ΘΠ νοὶ ἀἰθιηηι- 

{1015 ναγιθίαΐθηι θχοϊιιἀδῦ, ΠΘΟΘβΒΆΓΙΟ ὈΠΪ15. δϑύ Γοὶ ΟΠ] ΤῸ 

τηδ, 420; ν6] 51 πηδ ΟῚ 6 [686 ΤΟΒΡΘΧΘΙΪΒ, ΟΠ π|8. ἴῃ οχίγο- 

115. ΡΠ ΟὐἿ8. ΟΠ ΓΑΤἃ ροϑιία διηΐ (οἱ. ΡΠ ν5. Υ 8. 220ὺ 30), 

ΠΟῚ ροβϑιαηΐ οἰπιβάθιη. ἰῃίουνα!  Ρ]τι5. ααὰπὶ ἅτι0. 6556. {1Π68, 
«21. ΑΙΓςογαμη. οἰπβά θη ΡΓΟΡΟϑἰ[Π0 18. Το ηΐαμη, αποα ἢ5 
ψ Ρθ 18. οοηδηδίαγ: ὅλως τὸ εἰ ἔστιν ἡ ἐναντιότης διαφορά, 

ἡ δὲ διαφορὰ δυοῖν, ὥστε χαὶ ἡ τέλειος, Οὐ οτο Ατ. 46} 6- 
ραΐ, «ιοπίδιη. ὨΪ}}] νοῦ ἀθμηηοηβίγαι; ἤδιὴ αἰνοιβίαβ ᾳαοά 

ΠΟῸΠ ΤΘΑΕΙΓΙ 58η6 Ρ]115 απ ἄτι Τί ἢΪ8. ΠΊΘΙΠΓἃ, 5664 
ΔΙῚ οογίο ρ]αγα, ᾿η46 ποη ρμοίοϑε οἴ οἱ, τπὖ σΟὨ ΤΡ οἴαϑ 
πο ἃ ἀιμ!  αύ ρΡ]ιι5. παι πὸ ΓΑΕΟΠΪ8. ἰθυιηη08. (ὐδέθγαιη 
46 ραγίίοιϊα ὥστε ἴῃ ἃροάοβὶ εἴ, ΟΡ βθιν, οὐὔἱΐ. δὰ ΕΠ, Ἐπ θη]. 
Ρ- 60 34. οἱ δα Ζ 10. 1035) 18. 

Οποά τηῖμ] 5ΘΙΠΡΟΙ τ] ΘΟΠίΓΔΙ ΠῚ 6586. ΟβέθηβιΠ) 6ϑΐ, 

δὰ οἰμηΐα ρου ὺ σης γα γ  οἴδ]8. ΘΟ ΘΓ; ΡΥ ΓΟΙ δυιίοπι ΟρΟΙ- 

(εὖ Το] αιια8. δέϊδι) ποίαθ, «αΐθιι8 οἰγουιηβοῦ θ᾽ ταν ΠΟίΟ. 60η- 



432 1.4. 1055. 

ἰτατι οἰαιἷΐβ (τοὺς ἄλλους ὅρους «23 ἴῃ ΟἸμηΐθιι5. σΟΥΠὶ 60}- 

{γυ οὐδ 5. ΘΠ 118, ἢ. 6. οΟΠίΓατ! οἰαΐοιη, Πϊοοὐ αν ΘΟ 808 ἹΠΈοΡ 

856 πηοο085 Παροαΐύ (4085 ρμουϊηἊο δἴψαθ ἢ. 1. «2 --- 81 δπα- 
τηογὰΐ 4 10. 1018 25 --- 30) υὐῖνὶβΒ ὁρουίοῦ 6588 ρογ[ϑοΐδιῃ 
οὐ τηδχίπδμ αἰν οι βι αίθιη. Εὖ τ ]]ασα ααϊάθιη ᾿αϊτι8. σοὶ οχ- 

Ῥοβιείο δἀιμοάιϊ οϑὲ ρμουβρίοπα; αἀἸΠΠου] ἃ5. δαΐθιη Θχρ! σα 

ἴῃ ῬΥΪμ15. δχβιβε νυ}}}8 ὑ 2: τῶν τε γὰρ γένει διαφερόντων 

οὐκ ἔστιν ἐξωτέρω λαβεῖν καὶ τῶν εἴδει, ργορίογοα 4ποα 46 
15. 486 ΘΘΠΘΓΟ αἰ γδηδ τη η10. ΟἸΠΏΪηΟ ΠΟ δϑί ἢ. 1. 1η1]- 
αἰθηα, ἈὈῚ δρὶίαν ἀ6 σοΟμῃἰταγοίαίθ, δ ααδμ ΘΠ ΟΥ5 ΤΘΟΌΪΤΙ 

ἸΔ4οη  αΐθ 58 6ρ 6 ̓ποηπῖππ85. (δ πι Ποιὰ] αύοπι απ Π6Ὸ 
ΠΟΡΆΓΘ Π6Ο ΘΧροάϊτα ρ͵δηθ ροββῖπη, παι 5610 δὴ ἀθιμ! πιι6Γ6 
σογί ν᾽ ἀθδγ, 51 ραυῦίοαα8 τὲ --- χαί 1ἴὰ Δοσθρ σι, τὸ σΟπι- 

ῬΑΓΔ ΟΠ 6 πὶ ΡΟΥ 15 απ 5110 ]1 66 ΟΠ ΟΓΟΠ 6 5] ΠΟ ηΐ, 

πη ἴπ ᾿ποά πὶ: 5101} αἰΐτα θὰ, 46 ΘὍΠΘΓΘ ἀν ουβα βηΐ, 

ΟἸΠΠΪη0 ΘΟ (ΤΙ Π1}1] ροίοβὶ αποά οχίγα 5ι0 ροβίίαιη, ἔα δά 
Θἃ, 4πᾶ6 5ρθοῖθ ἀϊνθυβα βαηΐ, Π1}1} ΠΙσϑὲ τ ϑίθγυι, σα οχίγα 
ἰάθη σ'θηῖβ ροϑβίξαμη 5810, βία θη ππηϊν ουβα Παΐτι8. αἰ ν ογβίία- 
Ε|5. 56 7165 ἰπίτἃ 146} ΘΘΠΠ5 ΘΟΠ Ποία ἤθαπθ δὰ 68, 4π|δὸ 

δχίτα 06 ΘΘηπ8 δ1η0, 0}18πὶ Βαϊ γλού σαίομοθιη. ἴαδπι ᾿ὰ εἷτ- 

σαμηο] 88 ΡΟΙ ΘΘΠΟΙ5 ἸἀΘη θην αν ουβι α 15. 5616, ἰηγθηῖ- 

(Ὁ ἴῃ 6ἃ Ἰηᾶχ]Πηἃ απδοάδιη αν οΥβἃ8. οἵ θᾶ αἰ οἴπηιι8. ο0Π- 
{γι  οἰδίθμι. 

Ἰθ0ῦδα 385 πρώτη --- 029 ἀνάγεται. Ἠπεῦβαμο οοη- 
ἰγαυιοίαίθιη Αὐβίοίθ! θ5 τὰ ἀεἤηϊνιῦ, αὖ θᾶ δα ἀν 51 8615 

ΠΟΙΙΟΠ ΘΙ τοίοσγοῦ οὐ ἃ δὰ βιιβρθηδογοί; ἴδη απ86 ΙΠηΐοΓ66- 

ἀαν' Ἰηΐον οοηίτγαγοἰδίθιη. οὐ στο]! πὰ ΟΡΡΟΒί ΠΟ Π15. ΘΟ ΘΓ Τᾶ- 

[10 ᾿π4π|11. ΑΟ Ῥυηπὶ απ] 46} 5] ΠΡ ]1οἸ ον ρυοροηϊ, αποά 

ἀοἰη46 σομηραγαί!5 ΓΟ 4115 ΟΡΡΟΠΘΠΑΙ Θ᾽ ποθ 5. ἀΡΘυ α5. οολη- 
Ρτοθαί, πρώτη δ᾽ ἐναντίωσις ἕξις χαὶ στέρησις α 83, ἈὈῚ φαΐ- 

ἄθῃι πρώτην οδὴ ἡἸοῖξ σοῃίγδυϊδίαίθμη, «86 το 5. απ α8- 

ἄδηι βαδρίθ δίαιτα ἰποϑί (εἴ. δά 4 ὅ. 1015) 11), οἵ ὃχ απᾶ 

(χατὰ ταῦτα «85) [ἴα ἀδιμσμι τοροίπηΐ αὐ οἱ ᾿ρ88 δοπίγα- 

Γ]ὰ 6588 αἰἸσαηίιν. Ηδθο Ἰοϊίαν ΡΥ πηυα ἃ0 ῬτΟρτῖα σοηΐγὰ- 

τ θίαϑ. δὰ μ 6 η} 5 σαί ΤΑΙ ΘΙ, 4086. ᾿ῃὲοΡ ΘΠ Ἰπέου ἕξιν 

οἱ στέρησιν, τη00 ρυϊναίο ρουίθοία 811, τελεία, ἢ. 6. πη 40 

ΠΟΠ ΠπΠοίδ τηὰἃ ν6] αἰΐογτα ἀθυμίαν (οἴ, Καὶ 4. 1Τ06]α 22) 564 

ὉΠ οϑἃ ΠΟίΪΟ πθροϑίαν, τοίθηίο (δη:6η, πα 1) ΡΠ ΔΈΙΟΠ6 

ΤΟΙ ΠΟΥ οροτίού (οἵ. δα 8}, "10 1ηΐτὰ φυοα σοπἐ ποδία ο6- 
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Ποτο. Βοεία Βὰπης ἰπ Ἰποάππὶ ἀδβοῦρίδπι 6556 σοηἐγαυ  οίας 5 
ποίϊοποϑμ, ἀσ. 1ἰὰ ἀδιποηβίγαί, τὖὸ ΘηΠΠΘΓα 8. Πδίπμου Ορρο- 
5: {018 σ᾽ πουῖθα5 (438 544., οἷ. δά 3. 1054 23, ποίδπη 6556 

μῆς ορροβίοπαιη αἰ 5ε! ΠΟ ΙΟΠθης ΡῈΓ ρᾶτγί, δὴ βρη! Ποδι) 

Θχουβιβ ἃ οοπίγδαϊοίοηθ, αὖ 4φὰ86 δὲ βμηρ οἰ 58 πὰ 516 δὲ 18- 
εἰββίπιθ ραΐθδέ, ἰπἀ46 δά θεν δύ! ποι ἃ0 ἔσηη 84 ΠΟΙ ΓΑΓΙ δἐδίθιη 
ἐγαηβθαί. Εἰ ἃ οοηίγδαϊοοηθ αυϊάθιη 60 ἀἸ5ΕΠ ΠΡ], ΘΟ0η- 
ἐγατὶ οίαβ, 404 4πᾶ86 σΟΠἰΓδαϊοίου 8 Ορροβὶΐα βαηΐ 181] δά- 
τη ΠΟΥ 86 τηράϊαμη, οἷ. 1 7, ΙηΐῸῚ σΟΠίγαυἃ ΥΘΓῸ δβΐ 

ΔΙΙχαϊὰ τπϑάϊαιη. ῬΓΙν δέ! Π18 δα ῦθ π ΠΟΙΪΠ6. ΠΟῺ 4π86 106 ὲ 581- 
ΘΠ οαίαν σοπ τ Ἰοίϊο, 564 ΔΠΡΊ ΒΕ ΟΓ 68. ΟἰΓΟσΙ ΒΟΥ Βα Πέαγ πο- 

{Ἰοηἷ8 ἢπο5 (ἀντίφασίς τις 4, Ἴ, 1. 6. βἰπρᾳϊαγο πο δπὶ 
σΟΠ ΓΔ ἸΟΕΟΠΪ8. Θ6ΠῈ5}, Οαἶπ5. ΡΥ νυ θίδίθη ΡΘΡΒΘααϊ- 

(αν, ὑ4--- 7 (ὥσπερ --- διήρηται ἐν ἄλλοις, οἵ. δά 4 22), ἃο 
ἀοϊπάθ σουηπη απ 6) ἰΠ 40] 6 Ηἷ5 ἀθῆηϊέ νουθῖβ ὃ7: ὥστ᾽ ἔστιν 
ἡ στέρησις ἀντίφασίς τις ἢ ἀδυναμία διορισϑεῖσα ἢ συνει- 
λημμένη τῷ δεχτικῷ. Οὐοἴηπια, φυοά ἴῃ δα Ομ 8. ἃπίθ ἢ 
ἀδυναμία μῬομϊίαν, ἀο!ονῖ, ααΐα οὐ ποιηῖπὰ ἀντίφασις ἀδὺυ- 
γαμία ῬΑΥΪΓΟΥ ᾿γδθα οί ἰοο0 τοίογοπάδ βαηΐ δά βαρ οἴη 
στέρησις, οἴ ραγοῦ ρδγεοὶρία διορισϑεῖσα συνειλημμένη ρΡοτα- 

πϑηΐ δά αἰταμηαπθ Πομθη ἀοΠηϊθηάσπιη. Δ γθαμ διορισϑεῖσα 
δαΐθη ΠΟῸΠ ἰΐα δϑί δοοιριθηάμμι, τὸ Ιάθιη ἴθ 810 ἂς χωρι- 

σϑεῖσα, 486 νἱάδίμα. 6856 Αἰθχδπαγὶ βϑηΐθηί μ᾿. 594, 34, 

8564. δὰ 50: ΠΠ ΟΔΙΟΠη6, αιιἃ ΠΟΠΊΘἢ διορισμός 5δορίι 5. ἀβατρᾶ- 

ἔππ ᾿ΘοῚπηι5 (οἵ. 7 3. 1005) 23. Θ ὅ. 1θ48α 2, 20). Ρεῖνα- 

10, αἰΐ, ΠῸῃ δβέ βιηρίοχ ἂἃο ἡπάδ οοηίγδ]ο10, ξθα σοπίγα- 

αἰεί δα, 486 ΡῈΓ παίμγαιη βα βίδηςδ 6. δαὶ θϑι τϑοϊρίθη- 
ἄἀδιη ἰάοηθδθ (τοῦ δεχτιχοῦ) ἀοἢηϊία ἂο αἰβέϊηοία δϑί σψδ] 

ΘᾶΠ ᾿ρβδ:η) 51Π|] ἴῃ 856 σΟιηρ  Θοὐατ. [ἃ δηΐϊμη ἀἰβι Πρ ῸΓ 
δραὰ Αν. ρυϊνδίο ἃ σοπῃίγδαϊοίίοηθ, αὐ σοηέγδαϊοίίο δά ΟἸηηΐᾶ 
Ρογίηθαῦ οὐ δηΐα οἵ Ποη - ϑῃηξία οἵ ΡΙΝῚ8 ν γα 80. [Δ] Β.1ΠῚ 

ἀἰδθηοαδξ, ΡΥ ΔΙ] σ ΓῸ ἰηέγα σογίπη πο ἀὯπὶ Ὁ Π8. 60Π- 
Εἰποαίαγ, οἵ. δά 8. 10540 20. 4 22. 1022) 24. Ι͂η46 αυμπὶ 

Παΐ, αὐ τηθάϊαμη ααϊάἀρίδη ἰηΐογοθάθγα ροϑβϑὶξ ἰηΐοῦ ἕξων οἵ 

στέρησιν, σΟἤΔΘΓΟΓΘ ἃρρᾶγοί οοῃίγαγδἰδίθιη, οαϊπ8 θα 6 πὶ ἢΪ- 

ΤῊΪΓΙΠῚ οϑύ γδίϊο, οαπὶ ρυϊναίοηο; ααϊα δαΐθιῃ αἰ ογαηΐ σοη- 

{Γαγοΐαβ δὲ ρυίναΐίίο, σορ ποβοῖαν ΔΒ] 1 τη δέ! 018. Ὠδίαγδ. 
Ετοηίϊη. φιλο! Ποὺ ππαΐδίϊο ἰμΐον ἕξιν οὐ στέρησιν ᾿ία νοΡΕΓαΓ, 

αὖ ἃ αἰΐθγα ἰγαηβθαΐ δά αἰέθγαιῃ, οοπίγατία δαΐθπι Π0η 4υ06- 
Αγιϑίοι. τηεΐϊαρὶι. ε4. Βοπῖῖζ Ὗο]. Π. 28 
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ΠΠ06ὺ ἀδοποίδηϊ τηπὐδί!πῖ8 ΡΥ ποϊρίπτη. π6 6 4αΘΙ γε  Θχἰ πη, 
564 οχίγθιπμα ᾿η04ὁ0 ἰπίογνα!]! ραποία, ἐξ ὧν γὰρ αἱ μεταβο- 
λαὶ ἐσχάτων, ἐναντία ταῦτα 010. ΕΤρῸ 4πδο 106 Γ οοπῃίγᾶ- 
ΓΙθίαβ. 8510 ἠοίϊοηοῖη ρυὶν ί! Οἢἶ8 Δ, ΠΟ 4αΔ6}1|γ6 Ὁ ρΥῖνἃ: 
[10 δδάθι οὖ δοπίγαυιθίαβ οϑί, 8684. ῳ τπιηΐοθ ρου θοΐα ρυϊνδίϊο. 

Ηοο ἀἰἸἰδουϊμηθη 1ΠΓῸΓ ΡΥ ΠΟ ΠΘΙῺ οἵ ΘΟῃ ΓΛ υ  οίδίθμη), αὖ [8- 

{5 114 ραίθδί, ἴδθο Δηρ βίοι ιι5. ΠηΪθιι5. οἰ ΓΟ ηβουρύα 510, 
ἜΧΟΙ} 15 {Παπϑίγαί, φανερὸν διὰ τῆς ἐπαγωγῆς, υ!θὰ5. 5ἰπὴῈ]} 

414 1η810 ΨΔΓῚ δ ἸῃΘΟΡ ἴῃ ΠΟΐΟΠ6. ΡΥ Ἰνδί!Οἢ18. ΘΙ 5616 

π8ὰ ἃρρδῖθαί, Δ δἰ αὔ, αὐ' ΟἸη  ἔδηι15. [185 ρΎὶν αὐ! η15 ναυϊθία- 

(685, 4ααδδ. δ ρϑι!}}0 ἀπία δὲ προυῖ5 4 22 δηππηογαίδθ βιιηΐ, ἴῃ 
1115. ρα νυ! ΟΠ] 15. δύ Δ] 14 τηθάϊαιη Ἰηΐοι Ορροβιία, ἴῃ 8118 
ΠΟῸΠ ἰΐθιῃ. Υ δ] τα] ρυϊν δύ οπ θαι οοῃί μοῦ ΒΟΠΪ, ΡΑΥΙὕοΥ 

᾿πη| ΡῈ το ίασ δα ρᾶγ; ᾿ηΐοι 111 ἀτι0 ᾿ηξογοθα!ϊ τηϑάϊαιη ααϊά- 
Ρίδμι, ἰηΐου . ᾶθο ΠΟῚ 1ὕθμι, Πἰπτηΐταπι ααΐα πᾶθο ρου ποηΐ δα 

ἀοἰπμϊΐδπη Ππη 6 ὙῚ βι δίδηίαιη, 46 ᾿γΓδοίον ρδγιαύθμῃ οὖ 1τη- 

Ραγιθαύθμι θυ 18 π| ἴῃ 856 ΤΘοΙρογο ααδΠ αΐθιη ἢ0 ἢ ρΡοίαβί, ὁ 20, 

εἴ. (αι. 10. 12α 6, 1|ἃ δὰ ᾿παἀοβπηϊίαιῃ τοίου αηξαν Βα] Θοἴτη, 

4αοηδιη ὈΟΠΐ οὐ 1ηΔ}1 παύπιγα δ] Ομμη65. σαί ΘΌΓΙδ5. ΡΟΥΘ ΐ, 
οἵ. Εἰ. Ν. 1 4. 1096α 19 5Ξ4ᾳ. Ηᾶδπο 4πδμ ᾿π040 ΘΧρΟΒβαΪ 
Βϑηῃ θη 8 πὶ ταὖ 1ἴΠ ᾿ρ515. νϑυθ]5 ᾿πν θηϊδιη8, ΡΓῸ ρμαγίϊοι!α ἔτι 

δῦ, ρᾶγιαμη 14 ἃρία ᾳαοὰ ποη πον αἰ βου θἢ 564 Βαρ6- 
Υἱοτ5. οδιβἃ αἰξογίαν, βου] πάπιπι οθηβαὶ ὅτι, βθοπίαβ ν βίο 

ΑἸΘχδη 1 ρ. 597, 7. Εϊυδάοθιῃ. ΑἸΟχδη Ὁ ἀποίουϊαίθ Ρ. 590, 
28 --- 52. ΘΟ Πγ ἃ Υ] νἱἀοίαν βου ρίπγα σα. “4, χα 18 ργὸ 
ϑατέρου Θχμ Πού ϑάτερον, αἱ στέρησις εἰ ϑάτερον ἃρροϑί- 

(05. ἰοοῸ ἰιιχέα ροβίία ᾿6ηὴ 55 Πσθηΐ, ααρα ρϑθ}10. Ἰη[γἃ 
ἀϊοῖς ὑ26: ϑάτερον τῶν ἐναντίων λέγεται χατὰ στέρησιν. --- 
Ηδης σΟὨἰγγ οί ]β Πδίπγ 8 ΠῚ 51 νοὶ 46 πὰ οοηϊτατιοίαίθ αηϊ- 

{815 οἵ πηι] 115. ΡΥ ἂν θυ τηι15, φα Ομ δι δα Θᾶμη ΓΘ] Ια] 88 
τοίουαηίαν, ὁ 28, οἱ. 1) 2. 1004 33, σὴ} ἀ6 αιδΠ]γοῦ οοῃίγα- 

τἰϑίαίθ νἱ ἀθ μη ἀδιπμομηβίγανίββο. [(ὰ δά αιδοβέθηθιῃ (6 
πηϊΐαΐθ δὲ τυ  ἀῖη 6. οὐ σομϊαποίδϑ. οὐ Θἃ 4 ΘΒ(]0Π68 ΓΘ- 

νογείατ. 

ὈΠΕ Υς 

()βιιοηιοο ραν πιασηὸ ϑδἱμιιΐ οἵ ρανῦο ορροϑίξιηι 8ἰΐ 
γιιαογξαι»". 

Ιηΐου ἀπιιπὶ οὐ τα α, ἰξοιηηθ ἰπύθυ ΡᾺΣ οὕ ᾿ὩΔ ΠῚ ἃ6 
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Ραγναι ἰηίογοθάθγο δἰ ψαδπι ΟΡΡΟβιο πηι, Αγιβέοίθ! ο5. ἰη46 

σοποϊααϊέ, ααοά ἴῃ «ἰδ πιπιὰΐθ βῖνθ ἴῃ ἰπέθυγοσ δίῃ ἀἰβιπη- 

εἴἶϊνα ροπαηίατν, 14 δαΐθι ἢΘΡῚ ΠΘῚ ΡοΟΐαδϑί Ὠἶβὶ 115 ἴῃ ΓΤ ΡΌ118, 

4αδ6 5ἰμηα! δ46586 βίππαϊνα 46 θδάθηι γ6 γα ον} πο πθαηΐ, 
Βοο δϑὲ ἴῃ ορροϑιίῖβ, οἱ. 1 3. 1005) 19 54ᾳ4ᾳ. 6. 1011) 1 544. 

Οὐοάβὶ ᾿πίθγάαμη αἰβίπηοῦνα απ θϑίϊοηθ Εὔμαι 115. 1 ΤΘ- 
Βιι5, 4.85 δά παι ΟΡΡΟΒΙ ΓΟ ἢΪ8. 6 ηΠ8 ΤΘΙΟΥΓΙ Ρ0586 δἃρρᾶδ- 

τοί, σθαι! ααπμ 4 ΥΙμηΠ18, πέγαπι ΘΟογαΐθβ σϑπουῖ δὴ (1160, 
ἰά ΠΟΠ Ρ6Γ ἰρβίιβ. στϑὶ πϑίαγαῃι οὐ πρθοθϑϑιίδίθι (086: οὐχ 

ἀνάγχη ἐν οὐϑενὶ γένει τοῦτο, ἰῃηΐ. τὸ ϑάτερον μόνον ὑπάρ- 
χειν), 564. ρδὺ ᾿ιυροίμοβίη φαδηάδιη (ἐξ ὑποϑέσεως 634) 
απ 6. δοσοαάδηΐθιῃ (ἐχεῖϑεν 817) οἰξποιίίαγ, ΝΙσαια. Ὁ] 

Ροβίίαμπι δϑί, ΠΟ ΡΌ556 Δἰ᾿ππὶ ὙΘΠ1586 Ῥγδοίου ϑοογαύθπι οἵ 

ΕΟἸδομθ ΠΘῸ ΡΟ586 51ηὰ] 608 ψϑηῃΐβ86, ἔπ σΈ1Ὸ Τοοΐα ρΡο08- 

ΒΌΠΠ5 ἰδ πποίΐνα 4 ΠΔΘΓΘΓΘ, αΐγαι) ϑοογαίθβ ἃη (Ἰθο; ἰΐᾶ 

ΘΠΐ ἴῃ Αἰ] Θιηπαΐα ΡΟΠαμίμΙ, αὖ ΡΔΡ 6β΄, 486 51π|] 6588 
ΠΟ Ροββαηΐ βϑἀ 5656 ἰηνίσοιῃ δχοϊπαπηί. 1θῦθα 1: εἰ γὰρ 

ἅμα ἐνεδέχετο (ἰηΐ. ἐλϑεῖν ΣΣΙωχράτη χαὶ Κλέωνα), γελοῖον 
τὸ ἐρώτημα (ἰπί. τὸ πότερον “Σωχράτης ἐλήλυϑεν ἢ Κλέων). 
εἰ δέ (ἰηΐ. χαὶ ἅμα ἐνδεχομένων ἐλϑεῖν ἐρωτῷ τις τὸ πότε- 
ρος ἦλϑεν, αὐ ἀρία ΑἸοχδηάοι δχρ! θα), χαὶ οὕτως ὁμοίως 

ἐμπίπτει εἰς ἀντίϑεσιν (ἢ. 6. οἴϊδιη ἔμ), 51 Ομ ηΪΠῸ δρέβ 1η- 

ἰευτοσδίμμη 6588 ραίδίαγ, ριον 1 Δ] Ιαὰᾶπὶ ηοίΐδμι οὖ οοη- 

οαββᾶμι Ορροβιίξοπθπι ἱποῖ ἰδ, ηἰμηΐτιι.), εἰς τὸ ἕν ἢ πολλὰ 
χτλ. ϑεοαίαβ ΘΠ], 4181} 5: »᾽:ΠΠοαν!, ᾿π οργθίδι  οπθιῃ Αἰθχδη- 
αὐτὶ σομηπηᾶ. δηΐα χαὶ ὁμοίως ροδβαϊ, ἀπ 6 τηδηϊοβέο ΔΡΊΪΟΣ δχ- 
5151 ΒΘ ῃ ΘΠ ΔΓ) σΟὨΐαχίμ8, 418] 51 οαπὴ ΘΠ ΟΥ θ18. ΟἸΏΗΪ- 
θὰ5 ροβί χαὲὶ οὕτως ἀἰδέ]ΧοΥΪ5, 

Ετρο 4ασιῃ ἀἰδιαηοῦνα παδθβίϊο αθίιιθ γ 6] νουβϑίμῃγ 1η- 
[ΕΓ ΟΡρΡοβιίία' γε] οογίβ δά ρροβιξ μη ΡῈΓ Πγροίπαβίη ρο- 

βιίδπη ΓΘίθγο ἃ 510, ΡΔΓ δαΐθῃ ΟΠ ἸΠΔΘΉΟ 5111] ἃ0 Ρᾶγνο 
Ῥοῃδίαγ [ἢ δἰαβιηοαϊ αἸδιημηαΐθ, ΟρΡΡΟβι ΟΠ 6 ΠῚ ΠΟΥ ΡῈ, οἵ 
ἄπο τϑὶϊαιια, ΠηΔΡ 1 80 ῬΔΡΨΌΠΙ, ᾿πέθγοθθγα δρρᾶγοί, 486 
48}185 510 φαδογθηάμπμι οϑί, ΕΠ σοῃίγαγ οίαβ 4] θη 6558 ΠΟ 

Ροΐεβύ; σοῃ Γ δα 8. ΘἢΪΠῚ ΠΟ δϑέ ἢΪδὶ αηϊπ5 δά ἀηὰπ (6390, εἴ. 

δὰ 4. 1θῦδα 19), ρᾶΓ δυιΐξθη ᾿ΠΔ9 0 οὐ ρᾶγνο πιῃηᾳδιη 51η611- 
118, 864 5θρϑυ οἰ ποίϊ5. ἴῃ ΑἸ Θμμηδίθ ορροῃίίαι, «8 --- 7. 
Οὐυοάδβι «18 πηδρ τι) δὲ ῬΔΓΨΌΠΣ 1Π0Ὸ ἱπηρᾶγὶ8 ΠΟΙΗΪΠ6. Θ01- 
Ρἰδοἴαίαν, 14 νὰ] 1 ααΐϊάθιι δἰᾳυϊὰ δά δχουβδπμάδιῃ γ8] θοη- 

28" 
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Πγιηδη ἀ8π| θη θη 8: ΘΟΙιπΊ, Ῥ] αὐο ΠΙ ΟΟΥΙΠῚ ὨΪΠΉΪΤΠ|, 48] ἱπ|- 

Ρᾶγ ἀπε! δίθμ 6588 ἀϊουηΐ, (410: καὶ ἡ ἀπορία βοηϑεῖ τοῖς 

φάσχουσι τὸ ἄνισον δυάδα εἶναι), ποᾳᾷο νογὸ ἱπ46 οοπῇοὶ 
Ροΐεοβύ αὐ ΡΔ, ΘΟΠ ΓΆΡ 510 ἸΠᾶ 0 ὴΪ οὗ ΓΙ; ΠΔ1η σοῦ 0 

ΠΟΙηΪη6. ΔρΡΡΟΙ μία ἹπϑΡΉτπ οἵ ρᾶγνιιπι, ΓΘ ἴδηη6) 'ρ88 (0 

Βιηΐ, δ ρΡᾶγ ἀποθιβ οϑβοί οοπίγανιη, “πο Ποτὶ ποααϊέ, 
α8ϑ---11.1). Αροράϊδ φαοα ρᾶγ πιϑάϊαμη ἱπέθγοθα! ἱπίου τηᾶ- 
ΘΠ οὕ Ρᾶγνιιμ; σΟΠ ΓΑυὰ ψΘΓῸ Βα θηΐ αυϊάδθιη αποα πίον 
1Ρ88 τηθαϊππὶ 51{, πα μα αδμι δαΐθηι ἰρ88ἃ τηθάϊὰ βδιιηΐ Ἰηΐ6Ὶ 818, 

412 ---1ὅ. 

Ιδααθ ψασπη ΠΟ ἰδ] 18 ΠῚ ΘΟΠ ΓΤ ΠῚ ΡΤ ΟΡΡΟϑίξιιπι 511 

ΠΡΟ οὗ ρᾶγγο, ΓΘΙ Πα υἰ αι αὖ ν 6] ΡῈΓ ΟΠ γα] οἰΟΠ δῖ νοὶ 
ΡΘΓ ΡΓΙνΔΙΟΉΘΙη αἰτία βίπη] ΟρρΟβιξαμι 6588 ἱπαϊοθίαν, α 1 ; 
4αδγίαπι ΘΘΠη115 ΟΡΡΟΒΙΠΟΠΪΒ5, ΓΘΙ ΟΠ 6 Π., ΟἸΠΠΪΠῸ ΠΟΠ ΓΕΒρΡΙ- 

οἷύ Αὐϊβίοίθ δβ, φαοηΐδπὶ δια διη πρός τὰ ΡᾺΓ ρᾶτΐὶ ορροϑβὶ- 

ἔσῃ 6556 σοηδβίαί; αὐγῖαι6 δυΐθηι, ΠῸΠ ΔΙ ΓΘΡ αἰ} ΟρΡΡΟΠὶ 

ΡΘΓ δᾶπάθμη Ορροβί(οποπὶ ἀδθοῦ, απϊα ΒΘΠροῚ {Π|ΠπΔ {τὰ 1ῃ 
ὉΠῸΠῚ αι πὰ σΟΠΙ Ποία γ. Εἰδύ ἰοῚ ΡΔΓ αὐ Βα 6. 51- 
πα], οὐ ρᾶτνὶ δ τπᾶρηΐ, οοηίγδαϊοίο, ἀμφοῖν ἅμα ἀπόφα- 

σις, 417 (ν6}, αὰο ἀεοϊηάήο, α 35, δρίθ αὐίαν πομηθ, συνα- 

πόφασις, οϑῦ ΘΗΪΠῚ ΡῈ ΠΘΩ6 ΠΠΔΡ ΠῚ ΘΑ] 6. ΡΆΓψτπι), 564 
ΠΟΙ ΘΟ ΓΔ] ΟΙ]Ο τηθγὰ οἵ βηρίοχ, 4ὰ86 δά Οἰηηϊὰ ρΡογε ἢ δέ, 
νογαπὶ ἀπόφασις στερητική, ἢ. 6. Ἑσομ Ποίαν Ἰηΐγα {Ππᾶ σ6- 

ΠΒ ΤΟΙΌΠῚ, αποαά τΤρεοϊρίθμάδθ νοὶ τηδοηϊ 11 σοὶ οχ δε 
ἸΔἀοποίιμη δδύ. (186 ΘηΪμ) τη 89 {1161 Π15 δ αχ {δ {15, 1. 6. φαδη- 
{8185 πού ΟΠ θη Θχοϊαάπηΐ, δὰ 5: ΠΡ] 106 πὶ 4ΕΙ 6 τη Ὴϊ οἵ 

ῬΆΓΨῚ ΠΟΡΔΙΟΠΘΩ. Δαιηπηΐ ἀἸοίψ! 6. Ροββαηΐ Π6Ο ἸΠΔ 9 )8 6588 

ΠΟ ρΡᾶγνδα, ρδυι(δίβ δαΐθηὶ ΠΟίΟΠΘΠ ΠῸΠ δαιηϊπηΐ. 50Ρ6- 
οἰοᾶπι Βᾶπο ΟΡ ΔΙ ΟΠΪ5. ποίδηι, τ΄ δ4 Θ'θηι8 αιδη αν ατῃ 

ὉΠΙΟῸΘ ταίθγαίαν, ἀθίηἊθ μΪ85. οἴϊδπιὶ συ} 1}8 βρη ποῦ 420: οὐ 

1) ϑεοοαῖι5 δτη ἴῃ 5 ψουθὶς Θχρ!οαπ]5 Ἰηϊογργοι αοποη ΑἰἸΟχαΠατΙ Ρ Ρ 
Ρ. 98, 24 544.) 4ΦΠΟΠΙΔΠῚ τη ΠΟ . ΠῸΠ ῬοΟΐΠΙ ἸΏΠΥΘΗΙΓΘ. εἰ δὲ τὸ αἀνισον 

᾿Ν 3 ε 2 ἐλ - 3 - 
σημαίνει τὸ αὐτὸ ἅμα ἀμφοῖν (1. 6. σημαΐνει τὸ κοινὸν ἀμφοτέρων, τοῦ 

- . "Ἕ 2 

τὲ μείζονος καὶ τοῦ ἐλάττονος, νο] αἱ αἷὲ ΑΙεχ.: εἰ δὲ τὸ ἄνισον ἀμφό- 
πλοῦ " ὃ : νν " τοαμξηγον 7 ἀνίσῳ) ἃ τέρα δηλοῖ), εἴη μὲν ἄν (1πι. τὸ ἔσον, εἴπερ ἀντίκειται τῷ ἀνίσῳ) ἀντι- 

3 -Ὕ ΕῚ ἊΣ ῃ ᾿ ν" » ἢ 

κείμενον ἀμφοῖν, καὶ ἢ ἀπορία βοηϑεῖ τοῖς φάσκουσι τὸ ανισον δυάδα 
Ξ 5.4.2 . τ ΕΝ . ἯΣ Τ5 -Ξ 

εἰναι" ἀλλὰ συμβαίνει ἕν (᾿πὶ. τὸ ἴσον) δυοῖν (ἴπι. τῷ ἀνίσῳ, ὅπερ δυοῖν 
, Ξ [} Νὰ,» , , 

δηλωτικὸν ἐστιν) ἐναντίον εἶναι, ὅπερ ἀδύνατον. 864 Βᾶθο Θχρ!]οαίο, φαᾶτα- 

4αδτη ἀρίατη Θβοῖς βεηίθπατα, δἄθο Ἰάπηθη οϑὶ Ῥουρίοχα, αἱ νοὶ ἐλοΠ]Ἰοσοια 

4αδογοπήδμη 6586 νεὶ ἀδργαναίτιπη 6556 ἰθχί τ ΘΠ ΡΊΟΕΙ. 
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στέρησις δὲ ἐξ ἀνάγκης, ἢ. 6. ῥῬᾶΓϊΐαὰ5. ΠΟ δὰ δϑέ ΠΟρ ΔΙῸ 
᾿πᾶρηϊ οὐ ρᾶννὶ (Πᾶπὶ στερήσεως ΠοπιΘη ἢ. 1. ἀρογίθ ᾿δέογο 

ΠΠῸ βοηβα ἀϑαγραίιπι οϑί, 46 4ὰ0 οἷ. δὰ 4 22. 1022) 22, υἱ 
ἰάθη ἴογε εἰΐ δίψαε ἀπόφασις, εἴ. ΑἸοχ. δά ἢ. 1.), φῃδε πο- 

ΟΟββδσῖο Οαϊνὶ85. σΟΠ ηρδί Τὶ 4886 ΠΟΘ ΠηᾶΔΡδ 510 ΠΘΗΙ6 

Ρᾶγνα, οὐ γὰρ πᾶν ἴσον ὃ μὴ μεῖζον ἢ ἔλαττον, ἀλλ᾽ ἐν οἷς 
πέφυχεν ἐχεῖνα, α'26,, 1. 6. ἐν τοῖς δεχτιχοῖς ( εἴ. δα 1022 24) 

δῖνγ ἐν τοῖς ποσοῖς. 

Εἰαβηοαϊ συναποφάσεις στερητιχαὶ τῶν ἀντιχειμένων, 
4086 πίον αἰγαμη 16. ΟΟὨ ΓΆΓ ΠῚ πη αἴ86. Ἰη ογοθηΐ, οἔίδιη 

᾿ΠίοΥ αἷΐα ᾿πνθηϊαηξαν ΘΟΠίγασα, σνϑ]ῦ! πέρ δἰθαιη οἱ ἢ]- 

ΘΤαΠῚ ΘΟΙΟΥΘΠΙ τΠ6 611 βδαηΐ ΘΟΙΌΓ65. αὶ ποαὰ6 βαπύ 8]0] Π6- 
46 ΠΙΡῚΪ, ᾿ηΐοῦ Ὀοηαμ οὐ τπαἰὰμῃ ἰά ααοά π66 ὨΟπιμ 68 
66 τηϑ]αμῃ; αἰΠ6γῦ διιΐθιη 10 15 ρδυϊζα 8 ποίϊο, 4ιοα ΡΔΓ 
ὈΠΕΠῚ οϑύ ἱπέθι τ]ΔΘΉΠΙη δ΄ ΡΆΓΨ ΠΏ, ΘΟΪΟΤῈ5. Ρ]ΌΓ65, ἀοηΠ 
111 φαΐϊάθαι Ππαιηογο, ἰπΐου αἰ θαπιὶ οὖ πἰστιιῃ, ἀθηααα χαρά 
τηράϊαπι ἰηέογοθ ας ᾿ηέον θοπαμ δὲ πηαΐαιη, [ἃ ροτῖηάδ δίααθ 
Ἰρβαμη ὈΟΠΌΩῚ οὖ τη] πὶ ἴῃ ΟἸΠΠΙ 118 ΘΟΓΠΙ ΓΙ ΘΑἰΘΘΌΓΙΒ, οἵ, 
δα 4. 1055) 25. ᾿βεησθη4ἃ δαΐεμη ρτορα ἢδθο εβδί συνα- 

πόφασις, 486 πηράϊα 6βὲ ᾿πίογ ἄπο ορροβίία, ἃ 5 πρ| 166 σὺυν- 
αποφάσει, '.. 6. ἃ σοῃϊπποία ἀπδγαπ] ἀαΔΓΙμ 1} οὕ γογαπ Π6- 

ϑαίοπο; νϑἰ πεῖ 5ἱ οαἱ ἀΐσογο Πρποτ τὸ μήτε ὑπόδημα μήτε 
χείρ, ᾶθο αυΐϊάεπι συναπόφασις ΟΠ οϑύ τηθαϊα ἱμέρου ο8]- 

σΘαΠ| οὗ ᾿ηδησιη. ΕΘ ΠΪΠ)] ἰπέθγΠΊΘ ὰἢ ΠΟΠ ΠΥ ΘΗ, ΠΪ5] 

Ὁ 4} δἰίεγο, φῃοαά πορδίαγ, δα δἰ ύθγαμ τη δέ! 0 15 68ΐ, 1851 

᾿πθαθ, φοπεϊηαβ, ᾿ΐααιιθ ἴῃ 115 ἀηΐσα στοραβ, 486. δἰ 84 6Πὶ 

Βιη  ΘΘΠΘΙΙΒ οὐ ΘΟΠίΓΑΓΙΔ6 ἰΠΐΘΓ 56 ΘΧίγ θη 08 της. Π0 15 ΠΠΠ68 

σοηδεϊξαπηξ. --- ΗΟ οχίγοιηϊβ ἀϊοῖς οδρίτ5 νουθὶβ α84: οὐχ 

ἀνάγκη δὲ χτλ., ἀπᾶ6. απο ἴῃ τηοάϊπιπι ν᾽ ἀδηίαν ἐχρ]!οδη ἃ 
6586: οὐχ ἀνάγκη δὲ τοῦτο συμβαίνειν (1ηΐ. οὐκ ἀνάγκη τὸ 
συναποφασχόμενον δυοῖν μεταξὺ εἶναι ἀμφοτέρων). ἡ μὲν 
γὰρ συναπόφασις (πἰιηΐγαμι ἣ συναπόφασις τοῦ μήτε μεγά- 
λου μήτε μιχροῦ χαὶ τοῦ μήτε ἀγαϑοῦ μήτε κακοῦ καὶ ὅσα 
τοιαῦτα) ἐστὶ συναπόφασις ἀντιχειμένων, ὧν ἔστι μεταξύ τι 
χαὶ διάστημά τι πέφυχεν εἶναι" τῶν δ᾽ (ἰηΐ. οἷον τοῦ ὑπο- 

δήματος χαὶ τῆς χειρός) οὐκ ἔστι διαφορά (εἴ. 8. 1054) 238, 
ἰοτταν ἢθο μεταξύ τι ποο διάστημα)" ἐν ἄλλῳ γὰρ γένει (Ἰηΐ. 
ἐστὶν οἷον τὸ ὑπόδημα χαὶ ἡ χείρ) ὧν αἱ συναποφάσεις, 
ὥστ᾽ οὐχ ἕν τὸ ὑποχείμενον (οἵ. ἀσύμβλητα, 4. 1θῦδα 7). 
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Ηδθο 81 ργΟ 0 1}18. οϑὺ ἱπίθυργοίδίίο, ΠΟ δδῦ ΟἹ σγ6] οἴῃ 
ΑἸοχ. ῥ. 601, 12 οὐχ εἰσίν, ν 6] οὰπη ϑοῆννυ. ἤ ροϑὲ γένει δ1 
Δα ἀΔηη18. 

ΘΑ. 

ἔπινηι δέ ηνα φιοπιοάο οἰδὲ δἷπέ ορροϑίία. 

ΑΟὐδοϑίϊοπθπι 6 τη0 οἵ πη} 0158, {απ (θεοῦ [ἢ ΡΥΪποῖ- 

ΡΟ ΒΕΡΟΓΙΟΥΙΒ. ΟΔΡ 015, ἴᾶπὶ ΡοΥ γδοίδη ἀ8πὶ 5101 βατηϊέ, οὐ ρυ]- 

τη} 4α 6 η) αἰ] δούϊοθ. αἰβριιίαηβ 46 θᾶ τϑίοηθ, απ86 δϑβέ 
1ηΐθ ν᾽ ππῖη οἵ τη], ἀπ 1} 065 χηονού, 1056 4 .---16, ἀοιηά 6 

ΘΧροβιία νϑιὰ ΤῸὶ ΤἈΓΟΠ6 ἃ6 Πδίιτα Θαβάθπὶ αἰσ μη --- ὁ 32 
εὐ δὰ συλ Ορροβιἐοπθμη ΘΌΠοτα ᾿δοο τοίογεηα 5ἰηΐ δχρ]!- 

οδύ --- 1θ0ῦ7α 17. 

1056) 4 εἰ γὰρ --- 16 οὔ. --- εἰ τὰ πολλὰ τῷ ἑνὶ ἁπλῶς 
ἀντίχειται, αἷϊ, ἢ. 6. 51 απὰ5 Γδηΐπηι οὐ βμηρΙοχ δβύ οἷ οΡ- 

ΡΟΒΙΠΟὨΪ5 πο π8, 486. ἸηοΓο δ ἸηΐοΓ ἀπαπὶ δὲ τπα]ΐα, 60η- 

σΘάογο φπδοάδιη σΟΟ πη Γ, 4πᾶ86 τη η1 6500 δαηΐ ἀρβαγάα. ΜΙ 

Θηΐμι “πη Ϊδη δὲ τὶ οὖ ρϑιοὶβ βηΐ ΟρΡροΟβίίᾶ, 51] 5πηρίοχ θᾶ 

δϑὲ Ορροϑβίιιο, σοῃβθααίαγ τὸ Ἰἀθιη 510 ππππ οὗ ρϑῖιοα, ὁ 4 ---Ο, 

Αά δαηάθῃι σοηβθααθηΐιη ἀ6ἴθυ "ηι11, 51 ΠΟ ἈΠΙν ΘΓΒΘ τη 8, 

564 ἀπα  αΐοιη. σοηίθιηρίδιηαν, πδ6 θη ἄπο βαηΐ, βάθη 
βαπε τηὰ]ίὰ (4αϊἀααϊά οηΐη ἀπρίοχ οϑύ, ἰάθη δῦ τι Πρ  δχ; 

ΓΘΡΘΕαΥ δαΐθῃ ἀαρίεχ ἃ ἀπα!αΐα 51 τα] ΠΡ] χ το ρθε αν 
ἃ τη0{15}; αἴααϊ ἀ0 ΠΟἢ ροββιιηδ ἐπ ἸΟΑΥῚ τη! ἃ 6556, ὨΪδ5] 

ΓεΪαία δὰ πη; ΘΙΡῸ ἀππη δϑῇ ράσο, 8 --- 10. --- )6ηϊ- 
46. 5᾽σαι! ἴῃ Ἰοποι πα η6 Ἰοησιη ἃς Ὀτανα 5101 ΟΡροπαηΐαΓ, 
[ἃ 1 τη Πα ἀϊπ 6 τηἰΐα οὐ ρᾶῖιοᾶ; ἴδηι] νοτῸ αααᾳαϊα ναὶ 
Ιοπριπη δϑύ νοὶ] θγον 50 αμην θυβα  6πὶ οδ αἰ ᾿Ο πο ἐἀ Π18 βῖγ 8 
ΠΠΠ ΘαΓῚ5. Θχίθ 51 015. ποίϊομθ πὶ, ἃς Ρουθ. φαϊάψαϊ σ 6] τπὰ]- 

(1 δϑί ν 6] ρδίιο την ουβ } 1 σΟη ΓΙ ΠΘὈἰταΣ τη δ 1185. η0- 

(0η6: ΘΓΘῸ ἘΠΕῚ, 54 αἰ ἀθ. Ρδσσαμη δϑέ, [ἀθ πὶ δὐϊδπι τη Π{ἰ- 

τὰ 40. οὑξ, ὁ10 ---16. Παῖς οχίγθιηδθ ἃιουππθηζί! 1 Δ] 181 

51η1}} ἰηβουῦῖς αἰ ΓΔΕ ΙΟπθ δὲ θαι ἀοίηάδ ον. )1οἰδ δηΐμα 

011: χαὶ ὃ ἂν ἡ πολὺ καὶ πολλά, καὶ τὰ πολλὰ πολύ. ἴρ58 
να] ΑΓΒ. ἀϑῖι5 ἀἰσθμϊ τοραθηδί, ΦΕΟΠΙΪΠι8. 5[πη6. αἸΒΟυ ΠΏ Π6 

ΒΙ ΠΡ] ΓΘ δὲ Ρ] ΤΆ ΘῚ. ΠΙΠΘΙ 1, τα] απ οὐ τηιϊέα, ἀβαγ- 

ΡϑΓΙ ρΡαΐθηηιβ; 404 ααϊάδῃι αἰἸβουπιθ ἢ ἴῃ σα] ΓΙ τιϑ 60ῃ- 
βρί σι 4} 6 516 Αὐβίοίθ 68 βἰ σῃ Ποαΐ 5 νογθ 5 612: εἰ μη 
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τι ἄρα διαφέρει ἐν συνεχεῖ εὐορίστῳ οὐ ἀοίπάε 816: οἷον 
ὕδωρ πολύ, πολλὰ δ᾽ οὔ. Νιναΐγανη φαδοοῦπαια. πλι]ἃ βυιηΐ, 
δα θιὴ οἰΐδαι σΟὨἰ οὐ τ] πὶ ρΟβδαηΐ ΠΟΙ ΠΥ; 8864 ροί- 

656 δἰτααϊά ππέσῃ αἰ, π6Ὸ ἰδιηθὴ ᾿ἀοπὶ τπα]Γὰ, αυϊᾶ ἘΠῚ 

οϑύ οὐ οοῃεπηπιαιη, ΠΘΑῈ6 ἴῃ Ῥαγίεϑ ἀἰϊβογθίυπῃ (εἴ. 4 26. 1024. 8: 
πάντα δὲ λέγεται, ἐφ᾽ οἷς τὸ πᾶν ὡς ἐφ᾽ ὃνί, ἐπὶ τούτοις 

πάντα ὡς ἐπὶ διηρημένοις" πᾶς οὗτος ὁ ἀριϑμός, πᾶσαι αὗ- 
ται αἱ μονάδες). Ἐϊιι5. σοπεϊηυ ἐα 8, ἤῸ ἢ ἀἰδογθίαθ ἰῃ σο- 

[5 ἃ ἀοιἸπηἰὰ5. μᾶγίθβ, δχθιηρίαμι αἰΐογὶ. δααδι δὲ ΟμμπὶηῸ 
τὸ συνεχὲς εὐόριστον, ὃ 1.2, ν6}, αὐ ὀΧΒῖθοῦ ΑἸοχαηάθι, τὸ συν- 
ἐχὲς ἀόριστον. Ῥοββιιηΐ βᾶπθ πἰγοαιθ ᾿η0 40. 5] ΠΟΥ ππᾶ- 
τον Πα] α6, αὐρούο πᾶ Π0 ἀθἤηϊίαα 5115 'ρ8886. ΠΗΙΡ5 
ΔΙ Θηἶ5. Πηΐθιι5. ἔδοι!α ἀθἢΠηἰδηΐαν; 564 αὐσπυη ἴῃ 60 5101 οοη- 
βίοι Ατ., υὐ τὰ ὑγρὰ εὐόριστα 6558 ἀϊοαί, τὰ ξηρὰ δυσόρι- 
στα, εἴ. Μείοον. ΓΝ 4. 381 29. 1. 378 23. 1 4. 8θθα 24. ἀε 
56η. οὐ οοῦν. 1 10. 928) 17, ριδοίθγθμαα ργοϊοοίο [θοΐ. να]ρ. 

δὐορίστῳ. 
7 χατὰ τά ᾳυοά 5οτἶρϑὶ ρτὸ ναυἱρ. χαὶ τά, βδοαΐιβ. ῬΓΔ6- 

τον οοα 4. 57’ ΑἸοχ. οὐ Ῥ 658. διιοίου ἐαίθη), ΡῈ. ᾿ρβᾶμι βϑηίθη- 

(ἰὰ6 ΤΟ ΟΠ ΘΠ ΠΘοθββαυίαιη νἱ δθίαν. δάθιν οὐ ΑἸθχδπαυι 
δαοίογαίθ, οἵ. ν. 602, 18, οὐ βθηξθηζίδο πϑοθβϑιίαίς ἀοίθμαι 

ἀυθ γον, φαοα ὁ 15 ἀνε οα! πὶ δηΐα πολύ ΟἸηἶβὶ, μΪ5] 415. ΡΓδ6- 

ἰυ] οσ 6 οοἀά. ΕἼ 5βεγῖρθογε: ὡς καὶ τὸ πολύ, 4φαοά οὗ ἰρβίμι 

[ουυὶ ροίοβϑέ. Ῥτγδρίογθρα δπίθιη πιὰ 8610 δἂῃ ποσβοία ΑἸ6- 
ΧΔΠΟΤΡΙ ποίου ἑαίθ, 41 οπὶ ναΐο,. ἰθοῦ. σΟΠ ΘΗ, ΡΓῸ ἔτι 
ὡς ν10. 5ου! )ο πάη 50: ἔτε εἰ ὡς 6 ο04. 1, 4 ΡῈ" πππο 
{γαμι 1 δγἀαπὴ τη 6] ογὰ ρυδοθεοί, οἱ οοά. Ἵ΄, Νᾷαμῃ [Ιοοὕ π6- 

ΘΟββϑαγδ πη ΠῚ Οἰχοτπ Πδη 5ΟΓΙΡἐαΓαιη, τπὰ]0 οονύα ἀρ ι8 

ὉΠ  οβὰ πη οἰαίο οοΟηϊογ δία νι θὈ αν, 51 ἤπησ ἴἢ τπ0- 

ἄσιη οὐ βουρβουῖὶβ δὲ νου ἀϊδίϊηχουϊβ: ἔτε εἰ ὡς ἐν μήκει 
τὸ μαχρὸν χαὶ βοαχύ, οὕτως ἐν πλήϑεν τὸ πολὺ χαὶ ὀλί- 
γον, καὶ ὃ ἂν ἡ πολὺ χαὶ πολλά, καὶ τὰ πολλὰ πολύ (εὶ 
μή τι ἄρα διαφέρει ἐν συνεχεῖ εὐορίστῳ), τὸ ὀλίγον πλῆ- 

ϑός τι ἔσται. Ἀροάοβὶβ ογάϊοηἀα οὐἱὲ ἃ νϑυθῖβ τὸ ὀλίγον. 

Βδηάθηι Ἰδού! ΟΠ ΘΠ ϑ Ομ υυ ΘΟ] ΘΓῸ ΡΎΟ ΑΓ ν] 460. 
1056) 16" ἀλλ᾽ ὅσα --- 32 δύο. ϑοίιιίία δὰ ἀπθ] δε! 0 6, 

ααδπι 46 Ἰάἀδηςίαίθ παμηοτὶ βἰ πραγ οὐ Ῥ] αγ 8115 πεμέξην οἵ 

πεΐξα ἰπϊθοογαῦ, ἰγαηβιῦ δά ἀἰγπηθη ἄδμ ᾿ρϑᾶμη ατιὰ 6 ΡΟΙΙ581- 
ΠΉ ΔΟΡῚ παδοβθομθῖα ἀ6 τπῸ οὐ πια (5, Οαἰδιι8 αι ἰπ- 
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(οτοθά δῇ ἰηνίοοπὶ γα Θχροηϊί ἰδοία ἀπο !0Π 6; πεμϊέα ΘΠΪπη 
4ασππη ἀϊοίμηιι8 ν 6] Θχοθββϑαπι 46 48Π| 510} ΠΟΔΙΠ115 ὨΠΙΠΊΘΤΙ 
ἘΠῚ15. ΘΟΠΙΡΑΓΔΌΙ ΟΠ ΔἰίθΓΟ, γ 6] ΟΠ ΠΪΠῸ ΠΕΠΊΘΙΙΠ; 118 νὶ ἃ 

Ροίεβίαίε 851 ἤδη ΠΟΙΟΠ ΘΠ ΒΕ Ρδηλ18, ΟΡ ΡοΟϑβιία βηΐῦ μαῖα, 

Βᾶο 81 θδῃάθῃν δεοεϊρίπηιιβ (19 τὸ δὲ ὡς ἀριϑμός, 1. 6. τὸ 

δὲ ὡς ἀριϑμὸς λεγόμενον πολύ), ορροβίία 686 τη έαϑ αὖ τηθη- 
ΒΓΑ; δία ᾿ρΡ56. ὈΙΠΔΓΙ8. Πα ΘΓα8, ὁ 25, ᾿Ισοῦ βαδρίθ ἢδέιγα 

Δ ΠΠ115 510, ἐΔ 6, 41 510 ΠΙΠΠΊ ΘΓ 5, τ  {{{π|4 1} 15. ΠΟΙΟΠ ΘΙ 

ΓΟΟΙΡΙ. Πα δηΐῃ] ΟΡΡΟΠΐμητ8 ᾿ΠΐΘΙ 56. πηϊζαΐθιῃ δὲ τα] ἰξαα!- 
ΠΘΙ, ἃ6 81 ἀϊσδιηβ πη οὗ πηδ, Δ] απ οὐ 4108, γοὶ οἸμηΐΠῸ 

τὰ μεμετρημένα πρὸς τὸ μέτρον χαὶ τὸ μετρητόν. Νοη ρο8- 
58} ἴῃ δδηάθιῃ βϑηΐθηίδηι ἰηΐο 56 σοηϊ ΠῚ τὸ μέτρον χαὶ 

τὸ μετρητόν, αἱ δαίιπιδί ΑἸδχ. Ρ. 603, 2: τὸ δὲ μέτρον χαὶ 

τὸ μετρητὸν ἐκ παραλλήλου χεῖται, 5ἰᾳφαίϊάθιη Πᾶς ἰρβᾶ αἴ85- 
Ραυΐδί πο ἰδιηααδηη Ορροϑβιίία ἰηΐθι" 8586 5]! Ποδηΐασ; 4ΌΔΓΘ 

ΠΪΒῚ ογαν 5. σα ἃ ἃ ΠΠὈΤΓΙΒ. ΘΟΙΏ 5511 Ραἴα ]πη1185, ἐγ πΈρῸ- 

51{1|5 νδυθῖβ Ἰθοιι5. δῦ βαπαπάμβ: τὰ μεμετρημένα καὶ τὸ με- 

τρητὸν πρὸς τὸ μέτρον. 
ΠΡ Ι θ πὶ Αἰ Ποα!αΐθι ᾿ δοίδιη ᾿δοΐου 5 το ηαπο, ααΐᾶ 

4ασμι τ]ὰ ἐθηΐαν θυ ΟΠ ΒᾶΡ60 ᾳποά ΡῥτῸ οογίο αἴξογδπι. 
Ῥυπησμη αἱ ροβϑὶί Αὐιβίοίθϊ θβ ραίαγθ 6586. ἃ αυὰ ἁπλῶς 
πολύ, ψασιη τη] ] η]5 πΟΙΟ το] αὐ μοι φαδηάδηι θ6068- 

ΒΏΓΙΟ ἴῃ 856 σοῃίπθαΐ, ΠΟῺ ἈΒΒΘΉΠΟΓ, οἷ. δά 4 13. 102θα 24; 

ΠΘ6Ο ΠΙΔΟῚ8. 6ἃ 1Π06}Π1950, 486 ΑΠΑΧΑΡΌΓΘΘ ΟὈΙοἷἵ ὁ 28 --- 92. 

- ῃ ν. ἀπέστη 928 οἷ. ΡΗν5. 1 8. 191 10. 
1056) 32 ἀντίκειται --- 1θ574 17 μέτρον. Ἐχροβίία 

νογὰ ῃδίαγα οἷτι8 Ορροβι οηἷβ, 4πδ6 ἱπέογοθάδί ᾿Ἰπΐθυ ἈΠΕΙΠῚ 

οὐ τα], Ατὶ τποποΐ, 84 χαρά φθητ8. τοδί! πἾ8. ἢᾶ6ο Ορρο- 

5110 τοίθγαπμ δ 50, οὐ αἰδηΐα αιδθάδπι Δα 9], --- Ορρο- 
ὨπΠέμ ἰοῚ δα", δἱΐ (ρανέϊο!α. δηλ δὴ πο. ἀδιιοηβέγαίαμη οὗ 

ΘΟΠΟΟββι 6586 ποίδί, οἷ. δά 4. 1θῦθϑα 35.), ἀπιπὶ οἵ πιὰ αὐ 

ΤΟ ηβιΓἃ δὲ πηθηβιγδίιμι, ἢ 66 δαΐθηι 1) 60 5πηΐ ΓΘ αὐ ΔΓΌΠῚ 

ΓΕΓΌΠ ΘΘΏΘΓΘ, 4π86 ΠΟῺ 1ῃ 88 ᾿ρϑαγαπι ὨδίαΓα ΤΟΙ ΕΙΟΠ 6 ΠῚ 

Βα θη, 564 ἃἰίπημάθ δἀβοϊβεπηΐῦ, 84, 46 40 ἀἰἸβογιμῖηα οἵ. 

δα 4 1ὅ. 1021 20, αιοπὶ δά Ἰοοιμ 'ρ56 Ατιβίοίθ! 68. ἰθοίογβϑ 
ἀεοἸοσαί. Ἐδὰ δαΐθιη γοϊαΐῖνα, σπουιη ἰρβα Πδίμγα δὲ ΠΟΙΪΟ 

Βα θϑίδη 18. 1). 60 Οοογηϊΐαγ, αποά 84 ἃἰπα ααϊα τοΐθγαη- 
τὰτ, ἢ. 1. (οἵ. 7. 1057. 37) ρᾶγαμπι δοουγαίο ἐναντία ἃρρβ!! αν 

(οἴ. Ττοπά. Καί. Ρ. 124); οἴθῃϊπι δὴ ἀθθογα 6588 βϑηίοῃ- 
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{ἰὰπι σοοᾶθ}} ἐναντία, βἰααϊάθιη ἢΟο ᾿ρϑαπι ἃ} Ατἰβέοίο! α οϑί 
βοῦρίμπμη πθαιο ἱηνοίογαίδθ ΠΠγαυϊοσιμ ᾿πουτίας ἀοθοίαν, ἃρ- 

Ρᾶγεί οχ ορροϑίεῖβ νευθῖβ: τὰ δ᾽ ὡς ἐπιστήμη πρὸς ἐπιστη- 
τόν, τῷ λέγεσϑαί τι ἄλλο πρὸς αὐτό, δ86. Αά οο φρο πὰβ 
τ] αἰ οηἶβ οἵ βι θη Ποδηάτῃ. οὐ 1 Π βγη ἀπ 5] οαὉϊ Ρ] ΘΓ Πα 16 

ΡΙΑδέο πΠΘΏΒΌΓΔ ΠῚ δὐ πῃΘηΒαγαίπ ἃ [ΘΓ βοϊ θη οὐ 50 1016, 

[ἃ οἔϊαπι ἢ... 1. δααϊίαγ; οὖ αασση νυ]θῸ 5οι θη ἃ ΤΠ ΘηΒΕΓἃ 6586 
᾿πἀ!Ἰοοὕαγ, 50 101}6 τη Θηβαγδύμμηη, 4] ᾿Π 510 ἢαϊο ΟΡΙΠΙΟὨΪ ΘΥΓΟΓ Πΐο 

ΡοΡη46 890 1. 1θὅ8α 32 οχροῃειν, Ναᾷο δηΐπ 5010 1}6 ΒΌΒΡΘΠ- 
Β1Π| δϑὲ 6 βοίθῃηΐδ Π6Ὸ ᾿]ΘΠΒΌΓΑΙΙΓ ΡΘΙ 5οΙ μέ πη), 564] ΒοΙ6ῃ- 

ἐἰὰ ῬῸΓ 5010 116: 4 6 51 ΟΠ ΡΑΓΔΥ ΘΙῚ8 ΒΟ ΘΗ 81] οὗ 560 101}6 ΟΠ 
ΤΠ ΠβῖΓα δ τη ηβαγαΐίο, 50 10 1}6 τη θηβϑαγα νοὶ] πηϊξΐαβ δβί, βοϊθηίδ 

τ] Θ ΒΓ ἢ] νοὶ ΠΠΠΊΘΓΙΒ; 8ἃ0 5601 Πυμηθτι5. 4.1} 6 6 ἀπ πὶ 

4ιοάδιμο ὁ οϑὲ πθαῖ6 σ61Ὸ πηῖῃ 4Π0 Πρ 6 ὲ ππιηθτι8, [ζᾶ 
80] 6 18 Ἰρϑιμη οδύ 50101}6 (δύ δηΐμῃι ΒΟ  Θη ἃ ΒΡ 6 ΟΙ65 ΓΟ ΔΏΪΠ0 

οοποερίδ 5πη6 πιδίοιϊα, εἴ. ἀ6 δη. ΠῚ 7, 8), ποῃ 56 10116 φαοά- 

νἱβ βεϊθηΐξί δϑί, α ἢ -- - 12. -- Αἀ νυν. ἀποδίδωσιν α«8 εἴ. Θ 6. 

1048) 16. 

ΜΠ 0 ΘΘμ γα 15. οϑύ ποίϊο (οἷον γένος 43), οἵ 58}- 
ἸοΙΓαν ΠΟΐΟ ΠιΠΘΡῚ ἰδ δ πὶ αἰδέϊηοίαθ δὺ ἀθηϊαθ τλᾺ]{1-- 

τα ηἶ5. ΜαΠαὰΟ πΟη ΡῈΓ 856, τ γὸχ διηθῖοαδ, οΟὨἐΓτ ἃ 
εϑύ ρϑποϊξαί, 564 τη] ἀ0 Θχοθάθηβ οὕ ΒΡ ΟΓΔ 8 ΘΟμέγαγὶἃ 
Ῥδιοιίαί! οδί ἀἰοοηάδ; ποάὰθ ππηϊζαίὶ ΟΠ ΠΪΠ0 σομίγασία δϑί 

τη εἰ α40, 564. φαοάδιμιμοο 58Πη6 σοηίγαιία δϑὲ αὖ αἰ ν 510 1- 
115. ηδίπγα ἱπάϊν! ἀπᾶθ, 40 ἀδιημη 0 40 σ 6 ΓῸ Ρ6Γ γϑἰ δέ ομ μὴ θδη- 
ἄδ τπιηϊΐαί! ΟρροΟηϊέαν, 486. δϑύὺ ἱπίρι πη ηβαΓ ἔμ 80 ΠΠ6ἢ- 

ΒΌΓΔΠΙ. --- Ἐγχίγθιηα σνεῦρδ, 414 --- 17, πρῆιθ ἂὺ Ατβίοίεϊ 8 
58{15. ρ΄δηθ βιιηΐ βουρία δὲ ἴῃ δαϊοηῖθιι5. [αἶβα ἀἰβε ποίίο Π6 
οὈϑβοιγαία. Ἐϊθηΐπι δά τὸ μέν Δάἀἀδοπάππι δβϑὲ 6 βιρθγ Οὐ θῈ8 
ἐναντίον ἐστίν, δὰ τὸ δ᾽ δαΐομη νϑυθαμῃ [αἰΐα8 ρᾶίθηβ ἀντί- 

χϑιται. ἘΠ αἰζίπηα νοῦθὰ, ἀοἰθίο ροβύ ἀριϑμός οο]ο, 8ῖ6 νἱ- 
ἀδηΐιν αἰβύ ποθ η418ἃ 6586 δὲ βουθοπάα: τὸ δ᾽ ὡς πρός τι, 

ὥσπερ ἐπιστήμη ἐπιστητῷ, ἐὰν ἢ (30. ἡ ἐπιστήμη) ἀριϑμός, 

τὸ δ᾽ (8.. ἐπιστητόν) ἕν χαὶ μέτρον. Αὐοιμραγαίαν ΡδΓΙΓ 

δία ἴῃ ΒΌΡΘΙΙΟΓΘ αἰδριίαίο 6 βοϊθηία Γοὶ τηθηβιγαΐαθ, 56]- 

Ὀ16 ἀπϊίαί εὖ τηθηβιγαθ Ῥατγίϊοαϊδιη δαΐθαι καί, πϑοϑββᾶ- 

γίᾶτη αὖ ἀρία οχβίβίαί θπαποῖδεὶ ΘΟ ΟΥμηδίϊο, ΠΟ δχ ἱπρθηΐο 

Δα1α], 564 εχ δποίουαία ΑἸοχ. ρ. 60, 14. 
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ΓᾺΡ ΝΗ, 

Μοάϊα φιιας αἰϊοιίι" (τὰ μεταξύ) ον δοάθηιν οἱ ἐμπίοϑυ" 86 

οἱ δἰην ΘΟτ αὐ λα δι σθηθνο, 1076 18 --- 350, οἱ ἑπίονροϑίία 

διιηΐ ἑηίο σοηίγανία --- δ1, οἴ εοπιροδίέα δι. ἐρδὶ5 ἐνὴ8 δοη- 
ἰγ'αν᾽λλ5 --- 34. 

10ῦ7« 19 πάντα -- 30 εἶναι. Οαοά ρει οοπίθη- 
αἸὉ τη αϊα ΒΘΠΊΡΟΥ ἴῃ δοάθη 6556 Θ.ὍΠΘΓΘ ἃΐηιιθ δᾶ, ΠΌΟΓΙΙΠΙ 

5 πύ τηθαϊὰ (εἴ. ὅ. 10θα 24 ---ὐ2}), εχ ποίϊοπο δὲ τη6 61] οἱ 

μη δ ! 018. ἀθιηηοηδβίγαί. δίθαϊα Θηϊη θὰ ἀἸοίμηιι5, ΡῸΙ 4π|ἃ8 
ΤγϑΏΒΙ γα. οροτίθε ΟΠ 8 πη δ] 0Π 6᾽η, δηΐθααδιη δὰ οχίγο- 

05 8108 ᾿ρϑ118 ΡΥ θποτῖ Πη65 (εἴ. Ῥῆν5. Κ' 3. 226) 23. 
ὙΥ αἰ Οτρο. 12α 2}; δίαιϊ οἰ ηβ8. πηαΐαῖ]ο0 1ῃ ΘΟ 6) νου βδί Ὁ 
ΓΘΙΌΠΙ ΘΘΠΘΙΟ Π6Ὸ ρος δα] δ] οΘητι5. ὑγδηβιίαΒ ; ΘΥΘῸ π|6- 

αἴὰ ἴῃ δοάθμῃ οἵ Ἰῃΐογ 856 οἵ σπὶ ἀπο 18 ΘΟΠ ΓΆΡ 5 βιιηξ 96- 
66. --- Ῥγοροβι ΟΠ θη τ] δΙ ΟΓ ΘΙ. Πμΐτ5. ΒΥ ΠΟΘΊΒΙΙ ΘΧΘΙΗΡ 5 
58 015. ῬΟΥΒΡΙ οαἢ5. ΠΠπβέγαῦ; ΤῊ] ΠΟΘ ΡΓΟΡΟΒΙ ΟΠ ΘΠ ΘΟΠΙΠΘΙηΟ- 

ταία ααδάδηῃ [6918 Θχοθρίϊοηθ οοηΐγα Δάν ΟΥΒΆ 108. ΘΟΊΠΙΠΠΗΪ. 

ΝΟ ροίοβέ, ᾿ηηπ1, τηαΐδέϊο 6586. ΟΧ ΔΙίθγο φἜπουΘ ἴῃ ἃ[{6- 
ταπι ἀλλ᾽ ἢ χατὰ συμβεβηχός, οἷον ἐκ χρώματος εἰς σχῆμα 
«27, ἢ. 6. ροίοβί βᾶηθ. δἰϊγιαθη φαϊ ἀρίδιη τη} [ἢ Θ᾽] ΟἸλιτ ν 6] 
Θαθμ, 56 ΠΟῸῚ “αδίθηϊβ δϑί δἰ θαι ὑγδη βιαίαν ἴῃ ᾿8ΠῸ 

Πσαγαμι (4αδίθηιϊιβ Θηΐπὴ αἰΐνσαμι [αἰδ, ν 6] δαπάθιη σοί θ Το- 
{ἰη6ΐ, ν 6] αἰϊπαιη ᾿η401), 564. πφαδύθηϊιβ ἃ] 1ἃ οὐδΐ ἤσαγὰ ᾿Γγδ6- 

ἀϊίαπη. 

10ῦ7« 380 ἀλλὰ μὴν --α 1 μικροῦ. (ὑοῃέγατιϊα δαΐθηι 
Θὰ Οροτΐεγο 6556, ᾿πέθν απᾶ6 τηθ 6 4φαδοάδιῃ Ἰηξοτοθδηΐ, 46- 
τηθηβίγα Θχρ ἢ οἰΐα Ὁ ΘΥΙτ5. τη αι! 158. Παίαγα οὐ ποίϊοπθ. ΝΙῖ- 

ΜῊ] 6] τηϊίαί! 0. 1ΠΓ6 1] ΟΡρΟϑβΐα νϑυβδ 1 5ΘΙῚΡ ΘΓ, ΠΠΟΡΈΠ 

ΟΧ δἰΐουο ἐγδῃβιίαν. ἴῃ ΔΙ ΓΘΥα, 6 618 δπΐθη) ΠΟ ΡΟβϑαηΐ 

ΟἸΠΠΪΠΟ 6586, ΠἾΒῚ [ἢ τηπίαίο πη σοηΐηπα, οἵ. 4 2] 544., 1Πέθ 

4π86 Ορροβίία νϑυβαίαν τηπίδί!ο, ᾿πέθν οδθηὶ ᾿πίθγοθ 6 ΓΘ τὰ 

μεταξύ οροτίεί. Ορροϑίιοη]5. δαΐθπὶ ἀαδίπουν ἀπ 5ηΐ 86- 

ΠΟΓᾺ, π᾿ 4πὸ 6Χχ [ἷ8. σϑῃθυ 15 ψουβοίαν τηπΐαί!90. ΘΔ ΟΡ (ΕΓ. 

ΑΟ ρυμῆαι απ! άθπ ἀπᾶ6. Ρ6 1 ΘΟὨ ΓΔ ἀἸ ΟΟΠ 6 μ ΟΡΡΟϑιία βαηΐ, 
ΡΤΟΙβα5. Θχοϊμθθπᾶάὰ βαηῦ οχ Πᾶς ιδαβίϊοηθ, βἰαα θη ΡΘΓ 
518) ΠδέαΓΑ μη τ] 6 111 Ὠ1}1]} Δαἀμη απέ; Π60 τ ] δ! ΡΙΌΡΙΙΘ 6886 
Ροΐοβί θἃ ορροϑιίϊο, ἴῃ 48 τημίαίο ἢ δύ, ααϊὰ τ αν 51 ΠΟ 

Οπληΐᾶ, ἃ ΠΟΠΠΪΪ 86. οογΐθ ΘΟΥτ ΒρΡΘΟΙῈ5. 6χ αἰν οϑὶβ ΘΓ 
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56. βι1ηΐ ΘΘΠΟΡΙθιι5. ἈΘΙΙαθια ἰοτθαν ΡΥ νέο οὐ Θοῃ γαυ οἰδ8. 

Ἠδγπὶ δαΐθιη δὰ αὐγὰπι ρου ποῦ τηαίαίο, ΠΟ Θχροηϊ αἱ- 
βουέθ ἢθο ἀδιπμοηβίγαῦ, {Δ 181 ΡΓΟΧΙΠῚΪ8. ν 6 015. ὁ 3, 0} βατη- 

τηϑιη αἰδραίαι! 15. ΘΟ] ΠΟ, ργὸ ἀοπιοηβίγαίο δ΄ ΘΟ Π06550 ρΡο- 
εἶς, πιθάϊα 4αδ6 βιηῦ δὰ ἰηίθγοθάογα ἰπίοι σοηῃίγατία, τὰ με- 

ταξὺ --- μεταξὺ ἐναντίων. Οποά πὸ πἰνηΐαμι ΤΩἱΓΘΠ.ΠΓ, Γ6- 
τηϊηβοθη πηι δῦ απ0α βαρτὰ δχροβαϊ, σοηῤγαγιοἰα θ π] 6586 

Ρου[θοΐαπι ἃ ρἰθηδιῃ ρτϊναίοπρηι, εἴ. 4. 1θῦϑα 58 56ᾳ. Αά 
ἃΠΐν οὐβᾶη ἤδη τί! οἰ δέ οηθαι εἴ. ἢ γ5. Κ΄ 3. 227α Ἴ: ἐπεὶ 
δὲ πᾶσα μεταβολὴ ἐν τοῖς ἀντιχειμένοις, τὰ δ᾽ ἀντικείμενα 
τά τε ἐναντία χαὶ τὰ κατ᾽ ἀντίφασιν, ἀντιφάσεως δ᾽ οὐδὲν 
ἀνὰ μέσον, φανερὸν ὅτι ἐν τοῖς ἐναντίοις ἔσται τὸ μεταξύ. 
- «81 χαϑ' αὑτὰὼ ἔστι μεταβάλλειν, ἴ. 6. ἀϊοῖ φαίάοπι ρού- 
δϑύ τηπίδίϊο ααδθάδη γ ΓΒΔ ΓῚ 1ΠύΘΓ ἃἰ θαη) οἵ [βοιχη, αὖ Βα πηη0 
ἰδ] ἢ ἰπτα ἰδ π 18Π| Θχίγθιη πη δαί! ΟἾ5. ΠΠΠ65 ΡΟμιηΐαΓ ἃ]- 
θαμπι οὐ πΐσταμι. --- «32 μὴ ἐξ ἀντιχειμένων, 1. 6. ἐκ μὴ ἀν- 

τιχειμένων, οἴ. Ῥῆν85. 1 ὅ. 1880 1 εὐ δ4 4 9. 990) 11. --- «84 
ἀντιφάσεως οὐχ ἔστι μεταξύ, οἵ. Γ᾿ 1. 1011 28 544. Δη. ροϑί. 
12. 72α 12. ῬΗν5. 1. 1. 

1057) 2 εἰ δ᾽ ἐστὶν --- 34 δῆλον. ἴαμα 1ἃ ᾿ρδαμι, φαοά 
Ὁ ἰηϊο ργοροβαοιαύ 419: ἀνάγκη ἐκ τῶν ἐναντίων εἶναι 

τὰ μεταξύ, ἀδιπομπβίγαγο βαβοῖριῦ απο ἴθ ἴῃ πποάπη. Οοη- 
ἰγᾶυτῖα δας δ] 6 οία βαηῦ σατο οὐ! άδηι Θ᾽ ηθυΐ, ἃ ΠΟῚ βηΐ 

Βα] Θοία (οἵ. (ὐαί, 11. 14« 19: ἀνάγχη πάντα τὰ ἐναντία ἢ 
ἐν τῷ αὐτῷ γένει εἶναι 1) ἐν τοῖς ἐναντίοις γένεσιν ἢ αὐτὰ 
γένη εἶναι, ἈὈῚ 4πᾶ6 δχίγοιηο 060 βἰρηϊῆοαί δαάθῃι βαμῃηΐ, 

ααογαιῃ ἢ. 1. ἀἰοἰέ οὐϑὲν εἶναι γένος). ῬΟΠδΙηι5. Θἃ ΘΘΠΘΙΙ 

ΔΠΠΟαϊ Βαθ!θοία 6586: ᾿η46 σοηβοααϊίαν, αὖ ὑδιηπᾶ 1 5ρ 6 ΟΙ68 
οἰ. ΘΘΠΘΙ5. «ἀδΠπηϊδηΐ ΡῸΡ ΘΘηῖ5 οἵ [γα τὴ ΒΡ Θο - 
οϊη. ἢα5 ἰϑἱίαν αἰ ΓΘ θη 85. βρθο θα, ααϊρ5. 11|ἃ αὐ 5ἰπέ 

σοηίγανᾶ οἰποιίαν. οὐ ᾿ρϑὰβ σοῃίγαυϊα8 6586 οροχίοί, εὖ ρο- 

Τ0γ6. απ! ἀθπι 56 ηδιι σΟηΓΓΪἃ8, ΠΟ ΠΙδ ΠῚ ἃ]|1ἃ αὖ 5ἰηξ σοηίγα- 
τίὰ οἰποίπηι ( οἵ, α 1. 998 24}; νϑ]αι! 4] ]} πὴ οὐ ὨΙρταμι ἴη- 

[6 56 οοηΐγαυϊα βαηΐ, 564. Π15 Ροὔ5. σοπῃίγατα ἀἸ 6 πΠ4ἃ βαηΐ 
τὸ διαχριτιχόν εἰ τὸ συγχριτιχόν, «αϊθιι5, αἰ γ πε 5. ἀϊβείη- 
Βαυηίαν Δ]}}115. οὖ ὨΙΡῸΓ ΟΟ]ΟΓ, 4 --- 12, ἴδῃ Οἰμηΐᾶ, αὰ6 

ΘΟάθμῃ) βσ'θηθγα σομίϊηοηίαι, σαί! ΘΟΪΟΓ 5. Οἰππ 68, ἀἰβύϊηραί 
Ορογίθε. αἰ ου θη {115. απ θυιβάδιη; δ0 851 ΟΠ 685. ΘΟ] Ογ65 δχίγο- 

τηῖ5. 118. αἰ ουθηε115 ἀἰβεϊ ηρ αογεηίαν, τῷ διαχριτιχῷ ἀΐοο οἱ 
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τῷ συγχριτιχῷ, ΟἸἴηη68 Θββϑηΐ ἱπίου 856 σΟῃ ΓΤ, ΠΘ6Π16 8118 

Θ886΄ ΟἸΠΠΪΠΟ ΟΟΪΟΙ, Πἰδὶ δαί δἰ ιι5 δα ΠΙροσ, 16; φαοηΐδπι 

δαΐθμ) βαηΐ 4αϊ ἀλη 11 661}1] ἰῃέου. 1108 ΘΟ]ΟΓ65, οὔϊαμῃ ἀΠ6- 

ΓΟΠΙΪἃ5. 6588 οροτίθξ, 4πᾶθ ἰηΐοθι οΟη γα 88, τὸ διαχρ. εἴ τὸ 

συγκρ., τιϑαϊδ6 ἰηΐεγοβάδηΐί, Ηδο ἰρἱταν αἰ Πογ θη δ6, 486 
ΠΟ 81:1ηΐ ἴῃ ἰρ80 ΟΟΪΟΥΙΏ ΘΘΠΘΙΘ 564 ΠοῸ σϑηϊβ ἀδἤΠηϊαηΐ, 
ἀΠ66 51ηὉ τοροίθπαδα ψαδογοπηάιπι δϑί, ὁ 12 --- 20. (ὑοηίτατῖα 
ΠΟ Ροϑϑιιηΐ δἰίθγαιη ὃχ ΔΙΊΈΓΟ σοιηροηὶ, ἰάδοσια θὰ ργῖη- 
οἰρία βιηΐ τηπίδί! 5, ὁ 22: τηθάϊὰ δαΐθιη απδ6 βαηΐ, θὰ ρΡἃ- 

ΓΙΓΘΡ δ ΟἸΠηΪᾶ ΟΟΙΠρΟΒδίία 6586 Ορογίθί οχ σοῃίγαυβ δ 

ΜΠ] πὶ, 238. Αἰαὰ! Πυηΐξ παδοάδηι ὃχ σΟΠίγΓα 15. ἰΐἃ, αὖ 
84] Πδδθο ἃ0 ἃΙίθσο 6 σοῃ γα 8. ῬΎΪα5. ἰγαηβθαίαν, 4α8η 46- 
γΘΗΪῸΣ Δα δἰΐοση. Ηδθο οἔ δοιηροβίία βιηῦ 6 σΟΠΕΓΔΓΙ]8, 

οὐ ποηΐδη) ἀαδἰαίθπη Βδθηῦ αᾳὰὰ6 ἰίθυ 8 πη 6 ΘΟΠΓΑΓ 5. 51ι- 
Ραγαῦ δἰΐθγδμπη Ὠοηάτη ἀββθημπίαν (ἑχατέρου --- καὶ ἧττον 

ἔσται χαὶ μᾶλλον 25), τηράϊα ἰηὐογοθάαπί μέθυ σΟη ΓΤ. 

ΕἸΡῸ απ απδράδιη τμθἀἷὰ 6 ΟΠ ΓΑΓἢ5. ΘΟΙΠΡΟῺΪ Δρραγθδί, 

ααϊα οδάθμι δϑύ πῃ θαυ Οπηΐιὴ το, ὁ 23, ομημπΐα πη θα ϊἃ 

Οροτίθί 6 σοί 1115 6586, 20, ποθ δὰ δὰ αἰγοὸ ροββαῃηΐ 
ΓΘἔουτὶ, ααϊα ΟΠ βαηΐ ρτίοτα ὁμογενῆ ααδηι σΟὨ Γαῖα, 6 α]- 

θὰ5 ροίϊι8 γαροίδηίαν, ὁ 27 --- 30. ΠΙΒ 51 ἀδθιπομβίγαίαμη δϑί, 
ΑΙ ΘΡθη 85. θᾶ8, απᾶ86 πηθάϊαθ νοῦ ἰηΐον τὸ διαχριτικόν οἵ 
τὸ συγκριτικόν ἱπίετοράππξ, ὁχ οχίγοιηϊβ δὲ σοῃίγα 8 σοπι- 

Ῥοβιίαβ 6858, σοῃβθ 6 85 δβϑί, υὖ δὔϊδιη 486 Ρ6Ρ Πἃ5 αἸ{{6- 
ΤΘη 5 ἀοΠηΪ πηι 5ρθοῖοβ (τὰ χάτω πάντα 31), νϑ]υ6 οο- 
ΙΟΓ65. ἰπίθι. δ] ]λαπὶ δὲ ἰθτα τη 661], 6 ΘΟΠίΓ 15. β'ηδ σοιηρο- 

βιίδθ. --- Οἰμηῖδ ΓΘ ΠΗ ΔΠΩΙ νἱβ ᾿ηθβῦ ἴῃ δ πὶ πιπΐαί!ο- 

8. σοΟῃηπδθ. ποίίοπο (028: ἐκ δὲ τῶν ἐναντίων γίγνεταί 

τι, ὥστ᾽ ἔσται μεταβολὴ εἰς τοῦτο πρὶν ἢ) εἰς αὐτά), οχ 4υὰ 

ΟἸΠΏΪΠΟ Ὠδίμχαμι τῶν μεταξύ Θχρ]!ουϊ (εἴ. δα 421}, αὐ ποθὴ 
Ἰη 6} Π πη, σαν ἤδη ἀθιμοηβ ΓΟ Π18 ρᾶΓύθμ] ἃ ΓΘ] 1415 βθίπη- 
ΧΟΥΙ. 

ὑά εἰ μὲν γένος ἔσται. ΑἸύοταμι 1} πη πιδ.15 τη θη γι: δἰ 
δὲ μὴ ἔσται γένος, ποι Ἔχρ]οαϊῦ; πθααο {Ππ6 ἀδβι ἀθγδίασ, ααο- 
ΠΪΔ ΠῚ ΡΘΓ ἰοΐδιη ΔΘ πη θη δ ἢ ΘΙ ΠδύαΓἃ ΘΟΙΙΙΠῚ ΘΟΠΓΔΓΙΟΤΈΠΗ, 

4ποτῖιμ οϑύ ρθπιι8, Γι αν δα δὰ σοῃίγατια, αροΐθ ρον, 4π0- 

ΓᾺΠῚ ΠῚ Θϑύ β'θημ8. -- 6 τὰ ἐναντία εἴδη ὡς γένους. Νὸπ 
ἀοθερθαί Βεκκ. ἐναντία ἃ} εἴδη δοιπιηδίθ αἰβυ! ΠρΊΊΟΓΟ, 5148]1- 
ἄθῃ) δὰ οοηϊπποία τοίουτὶ οροτιίο δά αἱ διαφοραὶ αἱ ποιή- 
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σασαι. ἘΠ᾿ φιῃοῃίδπι 6χ ΘΌΠΟΓ δά ϊία αἰ [6 ομεἸ σαν ἀ 6 1η]- 
ἔοπο σομΠοϊπηΐαν βρθοῖθβ, πίθον 41 Παΐ αὖ βᾶθρα δά 
ν. εἴδη Αγ. δά άδί γένους ν6] ὡς γένους, 4.0 ααΐάδιῃ Δἀά!- 

ἐαιηθηίο ἰηέογάππι ἰΐα ν᾽ ἀθέαν. 88 6586, αὖ εἴδη ἢθο 56 η88 

ἀϊδείποιιας 0 4618 Ῥ]δίοηϊοῖβ, οἵ. 4 9. 991. 81 οὐ αυο5 1ο- 
ο05 ΦΟἸ]ορὶ ΟΡ5. ρ. 79. --- 16 εἰ δὲ μή, 1. 6. εἰ δὲ ἦσαν τῶν 
χρωμάτων αἱ διαφοραὶ τὰ πρῶτα ἐναντία, τὸ διακριτικὸν 
καὶ τὸ συγκχριτιχόν. --- 81 τὰ κάτω, εἴ. δὰ «Α΄ 9. 992« 17. 

ΓΛ ὙΠ 

(ξιυιϊὰ εἐΓ ἕτερον τῷ εἴδει, 1057) 8 ---1θ0ῦϑα 8, λαης ἕτε- 
ρότητα 6886 εοπίναγἱοίαίοηι --- «160. 1). δίϊησιίίτο" ἀπερλιι8 
γιαθς υοἷ ἕτερα τῷ εἴδει υεἷ ταὐτὰ τῷ εἴδει δἰπΐ, φιιαθ πον 
δίηέ --- α28. 

1057) 8ὅ τὸ δ᾽ --- Ἰθῦδα 8 αὐτό. Οαδπηι οδρ. 3 ροδβαϊ 
τοῦ διαφόρου ποίΐοπεομι, οἵ. 1054) 24: τὸ δὲ διάφορον τινὸς 

τινὶ διάφορον, δδάθιη ἴῃ 44 510 ἕτερον τῷ εἴδει ἀ6ᾷ- 

πἰξ: τὸ ἕτερον τῷ εἴδει τινὸς τὶ ἕτερόν ἐστι, ρῥταοίογηϊδπι 
ααοά 110 Ιοο0 ρδῦ ἀδίέϊνιιμπι, ἢ. 1. ΡῈ. δοοαβαίύίναμη 14 5]9η]- 
Πποαύ, 4φὰοἀ σΟΙ 6 δϑύ 1115 το θ8. πίον 56 αἰ 108, 

εἴ. δά 1.1. Ηοο δυίεπι, ᾳφαθά σοιπιηιηθ Βαθηΐ τὰ τῷ εἴδει 
ἕτερα, ἰάθη οϑέ ϑϑθῆμβ8. Οποά αὖ δοσαγαύϊαβ ἀαΠηϊαΐ ἀϊεἰΐ 
α88: τὸ γὰρ τοιοῦτον γένος χαλῶ, ὃ (ἰΐα βου! θηάαιῃ ρὰ- 
ἰανὶ οὐπὶ ο044. Ε 7' ργοὸ να]ρ. ᾧ ς0}]. ὃ. 1054) 30) ἄμφω ν 
ταὐτὸ λέγεται, μὴ κατὰ συμβεβηκὸς ἔχον διαφοράν. Νι- 
ΠΗΪΓΙΙΠ 81 Τϑοία ἃ ΘΌΠΟΓΕ δὰ βρβοῖθβ ἀθβοθπαϊξαγ, αὖ Θ᾽ ΘΠι8 

αἰνιἀδίαν τῇ οἰκείῳ διαιρέσδι, Ζ 12, 5ῖνε τοῖς οἰχείοις πά- 

ϑεσι 1 9. Ἰθῦδα 37, δὰ6 αἰ ογθηθαθ, χαῖρ βρθοίθβ πίον 
56. αἰβείηραππίαγ, πὴ Βα θομάδ6 βαπέ ρτῸ δοοϊοηξθαβ, θά 

᾿ρϑδϊη ῬῈΓ 8586 αιδ] αΐθη σφ ηοτῖβ ἀδπηϊαηΐ (οἵ. Τορ. ΓΥ͂ 6. 

1284 20: ἡ μὲν διαφορὰ ποιότητα τοῦ γένους ἀεὶ σημαί- 
γὲι}), 5106 Θ΄ΘΠϊΙ8 ΠηΔἔΘΙΙΔ ΠῚ 6586. ΟἸΧΘΟΙΒ, α86 [ΟΥΙΏΔΠῚ 5118Π] 

ἃ ΑΠΠΘγθ ἢ {115 δοοϊρίαὐ (εἴϑ᾽ ὡς ὕλη «Ἱ, οἵ. δα 4 28. 1024 8) 

βῖίνθ δἰϊαπιὶ ἴῃ τηθάμπι ΘΟΠΟΘρΡΟΙΪΒ. ΘΘΠΘΙΙ5. ποίϊοηθιη. Ουο- 
Ὠΐδιη ἰρ αν αἰ ΠΓογθμεϊαθ ΠῸ ἢ ΡῈΡ δοοίάθηβ ᾿ἰῃβδουθηΐ Θ᾽ ΠΟΥ, 
564 ἰρβᾶπι ϑΌ ΠΟΙ Ϊ5 πδίμγαμι αἰβύϊριαη ἂς ἀϊγίπηιπε (δια- 

φορὰ τοῦ γένους α7), ἴῃ σΟΠμδοιιθη5 οϑέ, αὐ απο οοπι- 

ἸὩΠὴΘ δϑύ ϑ'θητι8 γα 18 βρθοῖὶθ αἰ υθηεθιι5, 14 ἰρβιη ἀἶνοι- 

7 
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βῖιπὶ 510 ἴῃ αἰνουβὶβ βρθοίθθαβ; διὸ τοῦτο τὸ χοινὸν (Ἰμηΐ. γέ- 
γος) ἕτερον ἀλλήλων ἐστὶ τῷ εἴδει α 4. ( ΝΙνηΐταπη ΘΟΙ μη 6 
4ὰππὶ ἀἸΟἴαγ 6586. ΘΘΏΠ8, ὈΠΙ  ΘΥΒ8}15 δἰ ὨΟίΟ οοριίαίαΓ; 

ἀν υβιη απ 6586 σΟη ΘΠαΙἔι ἴῃ αν 6 815. ΒΡ ΘΟ 6 8, 56Π6- 

τὶβ ΠΟίΙΟ ἴδυι ΟΠ ΠΟ τα οατπῃ αἰ ΓΘ ΓΘ 115. Βρθοο15,)ὺ ἔσται 

δὴ χαϑ' αὑτὰ τὸ μὲν τοιονδὶ ζῷον --- οἷον ἵππος αὖ, 1. 8. 

φαοηΐδηι ΘΘΗμ5 μὴ κατὰ συμβεβηκὸς ἔχει διαφοράν «1, ρτο- 
Ῥίδθγθα 51η91}}18. σῬὉΠΟΥ5. Οαπβ 48} ΒΡ ΘΟ 6 θα5. αὐ 686 5βἰηξ 4086 

βδιηΐ ΠΟ Ρ6Γ δοοίάθηβ ἱμῃδογοῖ, 864 ἴῃ ἰρβ8ἃ παίαγα, χαϑ' 

αὑτά, ᾿ῃμι68{. 

1θ0ῦϑα 8 ἐναντίωσις --- 16 ἐστίν. απο ἑτερότητα 
τῷ εἴδει τϑάϊοογα βίπαοί δα σοηίγαγ  δαίομι, ἐναντίωσιν 5ῖν8 

ἐναντιότητα, 564 πᾶ [4 ταίίοηθ ἴδοϊαῦ, ποὴ νἱάδίμν 5818 

Ῥογβρίοιιθ ὄχροόβι5886. ῬΥΠΉΠ ΘΗΪΠΊ [ἃ ΒΟ} 10 α8: ἐγαν- 

τίωσις τοίνυν ἐστὶν αὕτη, αιαδὶ 6Χ Βιρδυουθαβ πος 60]- 

Πραίαν οὐ δοοθαδί ἰδηίπμμηοο (δῆλον δὲ χαί 9) οχ ἴπ- 
ἀαποίομα. σομ γιηδίϊο ; δ απο 00. 6Χ Βαρθυῖοῦα αἰβραίδεοῃ 8 

Βοο σομοίαα! ρο581{, δαυϊ θη πῸ ἢ Ρουβρίοῖο. Αο ἀοιηάθ ἴῃ 
Θὰ διραπιθηζαί 0 η 6, 4αδπη οχ ᾿παπποίίομθ 86. οἰ τορϑίβδγ, 

ὉΠ τι} 58η6 Αἰ[ορί, απο δὰ ΘΟ ἢ νη δἢ ἀδηη ΡῬΓΟΡΟΒΙ ΟΠ 6 Ρ6- 

[ἰϊηθδΐ, «9: πάντα γὰρ διαιρεῖται τοῖς ἀντιχειμένοις, οἵ. Ζ 12. 

1037) 20: αἱ γὰρ διαφοραὶ ἐναντίαι αἷς διαφέρει τὸ γένος. 

Τορ. ὟἹ 4. 142)9: τὰ ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους ἀντιδιηρημένα. 

6. 136ὺ 83. (δι. 13. 14) 38. Ετδηϊμ 51 νογὸ σοηῃίθηαι, ὁ0η- 

γυῖα 6586. 4α] 115 Θ᾽ΘΠ 115. αἰβε Πρ αδίπ ἴῃ ΒΡ ΘΟΙΟ8, ΠΘΟΘ556 5816 

δβίέ, τὴν ἑτερότητα τῷ εἴδει, χαρῃίδπι οβϑύ διαφορὰ τοῦ γέ- 
ψους, τοα]οὶ δά ἐναντίωσιν, 564. ἰρβιαῃ 1Ππ4 δχθιηρίπμ 9 6- 
ΠΘΙΡῚΒ ἰῃ ΒΡΘΟΙ65 ἀἸν 181, φιοα αἰΐονε (δύ. 1. 1., ἀδθιμοπβίγαγο ρού- 

οϑύ, αἰ [ΓΘ ΘΠ 185. ΘΌΠΘΙΙΒ, 4ΙΟΏΪΔ ΠῚ) Ρ]αΓ65. 4αδμι ἀπδ6 6588 Ρ08- 
βδαηΐ ἴῃ ϑαάθμι αἰἸ50 ΠΟ] 0} 6, ΠΟ 6586 ΠΘΟΘΒΒΆΓ]Ὸ ΘΟΠΈΓΑΓΙΔΒ. 

-- Οὑδε δαΐοι ργδοίογθα δα αἰ, «10 χαὶ ὅτι τἀναντία --- 1 
οὐ γίγνεται, Θἃ ΘΟ Ρ6Γ 86 ἃρία δ ᾿πβίο ογάϊπ ν᾽ ἀθηΐαγ 

ἀἰβραίαία 6586, θα 6 ν6ῖῸ δά σοηξϊιιηδηάδαμι ΡΓΟΡΟΒ᾽ ΟΠ 61 
4αϊάααδηι οοπΐοσσο Οαοά δηΐπι σοηῃΐγαιῖα ἴῃ ΘΟ 6} ΦΘΠΘΓΘ 

6586 οἱ τὴν ἐναντιότητα διαφορὰν τελείαν 6558 αἰοϊί, δὁχ 60 

ΠΟῚ ρμοΐεϑβί φο ]ἰϑἹ, απᾶ6 ἴῃ δοάθμ ΘΈΠΟΓΟ αἰδι!πρπδηΐαν α1{- 
[ογθηξίδθ, θᾶ8. 6886 σοῃίγαγίαβ, ν6] τὴν διαφορὰν τοῦ γένους 

6588 ἐναντιότητα. --- 411 δέδεικται, οἵ. σὰρ. 4. --- «11 ἦν, 
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οἷ. 4. Ἰ0ῦδα 16. --- «18 ἐν τῇ αὐτῇ συστοιχίᾳ τῆς χατηγο- 
ρίας, εἴ. δὰ 8. 1054 838. 

10ῦϑα 17 τοῦτο ἄρα -- 28 μόνοις. Οὐοιμμρ]οχιιβ ἰΐ6- 

τὰ ΠΟίϊΟΠδ τῶν ἑτέρων τῷ εἴδει, φιλί δηΐθα ὀχροβαίί, 

μος δἀάϊε υὐ δὰ ἀϊοδί ἄτομα ὄντα «18, 4ιοά ποὴ 6886 80- 
εἰρίομάμη (4886 οδ ΟΥ̓ διύ2}} βοηίθηίία Οτρ.. ἴ. Ρ. 277) ἀ6 το- 

θυ 51Π91}}18 εὖ σοῃογοῖῖβ, οἵ. δ' 8. 999κα 12, 564 ἀδ βροοῖο- 
θυ5, αδναμι Θἃ δδύ πδίμγα, τὖ [ἢ ΒΡΘΟΙ65. ΠΟ ροϑβϑιηΐ ἃτη- 

ΡΠ 5. αἰνιαϊ, ἀΡΡΆΓΘΓα ΡθΙἔγοσ ο0}}. 9. 1θῦδὺ 9. Ζ 8. 1034α 8: 
ἄτομον γὰρ τὸ εἶδος. Καὶ 1. 1059).35: τὰ δ᾽ ἔσχατα τῶν ἐχ 
τοῦ γένους ἁπλούστερα τῶν γενῶν" ἄτομα γάρ, τὰ γένη δ᾽ 
εἰς εἴδη πλείω καὶ διαφέροντα διαιρεῖται. (γδο ᾿ἸοἸίαν ἀ1- 

ἰογαπύ βρθοῖθ, οἃ ορουῦίθί οἵ ἰρ88ἃ 6586. Βρθοῖθβ. -- - Εδπάθριῃ 

ἱπάἀϊνι ἀπδθ πδέαγαθ ποίδῃι, ἄτομα ὄντα «19, ἀἀά1 αὶ ἀοίμά 6 

ἀεηϊέ φὰς βἰηΐ ταὐτὰ τῷ εἴδει. Οποά δαΐθμι εὰ ἀϊοὶξ μὴ 
ἔχειν ἐναντίωσιν, ῬΥΟΧΙΠΙΪ5. σΟΥΡῚ5. Π6 415. ἴα]80 δοοϊρίδί οᾶ- 
νοῦ: ἐν γὰρ τῇ --- 21 ἐλϑεῖν, 1. 6. 51 4158 ἀοβοθηαί ἃ Βα μηΠΊ0 

ΘΘΠΘΓΟ Ρ6Ι ΕἸ Θγθμία8. Βρ οι οαβ δὰ δχίγοιπμδβ βρθοῖθϑ, θα μη 
{ΓΔ 5ῖγ 6 απάθη Οροτγίοῦ ΡῈ 1 σΟὨἐΓΑΡΙἃ5. ἰηΐου 856. αΙ[[Θγθῃ- 

{ἰ85, οἵ. δὰ «10, αἰύαιηθῃ ἴῃ θϑάθμι θχίγομμα δὲ ἱπαϊν! ἀπὰ 5ρΡ6- 

οἷθ. αἰ ὰ ΡῈ 856 Ἰηθϑύ οοῃίγαγι οἴδβ. 
Εχ Πιὶβ πού οη ι15. ΔρΡρΆγοτα αἰ (ὥστε φανερόν α«21), 

81 418. ΒρΡΘΟΙ68. ῬΘΠΘΓΙ5 ΔΙ Ιοα]α5 (τῶν ὡς γένους εἰδῶν προση- 

χόντων «22, ἰ. 6. τῶν προσηκόντων τῷ γένει ὡς γένους εἰδῶν) 
ΟΠ 'ρ850. ΘΆΓΙΙΙ ΘΘΠΘΓΘ ΘΟΙΠρΡΑΓ νου, 115 πΠ60 ταὐτότητα Π6- 

4.6 ἑτερότητα τῷ εἴδει {ϊ ρο556; ϑ'θηπ8 δηΐπὶ πιδίογία 
6ϑύ βρθοίθιυτπιμῃ (οἵ. δά 41}, τπαΐθυϊα δαΐθιῃ σορ ποδβοϊξι ΠΘΡἃ- 

{0ὴ6 ἴοτμιαθ βῖνα αἰ [ογθηίαθ, ἸΙἀθοηπ6. οἱ οι βρθοῖθ ἤθῸ 
ἸΔΘη 85. Πθο, σΟη Γαγ] ίαβ. αΠΠ[Θγθηέϊαθ ἰηΐογοθαϊέ, ϑ΄η ἀϊνου- 

5185. 6. ΘΘΠΟΙΙΠ 5 Τρ οἐα5. ΒρΡΘΟΪΟΒ. ἸΠΐΘΡ 56. ΘΟΙΠρΡΙΔν 8, θᾶ 

ὨΪΠΉΪ ΓΙ ΘΘΠΘΙΪΒ, ΠΟ 5ρ6οῖθὶ δβύ αἰνογβιίαβ, α 2 --- 28, -- 

«21 πρὸς τὸ χαλούμενον ὃν γένος. Ηδοο νϑγθὰ ᾳιδιηηαδιη 
ἴα Ιοδηηθη ῬΏΠΟΡ. ἴῃ ἰοχία Βα Ϊββ56 ἃρρᾶιθί, [πη θη ΠῸΠ 
ῬΟΒβαπΏ τῊΪΠ] ΡΟΥΒιΒ 6 Γ6 8516 80 Ατ. βογρία 6586. Ἀδραίδηίὶ 
βθῃίθῃημαδθ οοηΐθχίιμη ΠΘΟΘβΒΆΓ πὶ νἹἀο 1 αν 1ἃ 5 ἢ ΠΟΔΡῚ 96- 

Πμ15, οἂἱϊ βιθιθοίας βἰηξ βρβθοῖθβ, αὐ ἀαθίξθι δὴ ρτὸ χαλού- 

μένον ὄν βου θβεπάμι 8 χαϑόλου ὃν νοὶ χατηγοροί- 
μενον. ϑομνυθρΊοσιιβ ᾿Ἰπίθουδιη 6588 σταίι8 ἰδοί Ομ θη να]ο. 



448 19. 1058. 

ἸηΈ6}Π901 νὰ] τὸ ὃν χαὶ τὸ ἕν, 564 πΠ66 60 π6πὶ Δ 6 ὲ Ἰοοο, 
4 ἃ. 1014 9, τὰ χαλούμενα γένη ἴῃ ππο τποάτππ νἱ ἀθηΐαγ 
δοορίθπμαα, ἤθα6 δᾶ ᾿πίθγργθίαςιο οὰμ πηΐν ογβὰ ἀἰβραξαί 0 Π6 
Ροΐοϑε φομοι αν]. --- 424 μὴ ὡς κτλ., οἵ. 4αθιη) δχροβαϊ νὰ- 
τί ν. γένος ἀϑὰπ| 4 28. 

ΓΑΙ ΤῸ 

ἄφιιαθ αἰ ενοιξίαθ οἰεϊαπέ 5ροοὶοὶ αἰ ογοηίἑαπι. ψιιαθ 
θη, θα ροηπῖξιιν", αο πιατὶδ 7ϑηιϊπαθῳια δαθηρῖίο ἐἰἰιιί» αἴλιν. 

Τ᾿ βου μη 68, 486 ΘΘΠΘΙΙ 8]10] δοοθάιπηΐ, ν6] ᾿ἰρβδμι 
οἷὰβ ΠΟΙΟΠΘΠῚ οὐ πδίαγδι 5α 5ἰαηί] θη ἀοπηϊαηξ, νοὶ] οχ- 

ΓΘΓΏΔ1 ἸΠ040 δὲ πηδύθυ] οι δχϑιβίθη τη δἰ ραηΐ (τὸ συν- 

ἑειλημμένον τῇ ὕλῃ "2, εἴ. δά 41. 1025) 32); εχ 1115. 5ρ6- 
Οἷ68 δχϑιίβίπηϊ, οχ 8 ΠῸΠ ἰΐοπ. Οὐ 0α51 τηδίουϊδθ ἀν δ βι- 

85 οἰποογεί, αὖ δββοῦ δἰζογαμη ἃ}0 δἰΐθγο βρϑοῖθ. ἀϊνθγξαμῃ [1- 

οού οἰάθμι βαθ᾽ Θούιπη αὐγαμηαι6. 5ρθοϊοῖ, ΘΟ ΒΘ] 65 βού αἵ 

ΒΡ6οΙα αἰ εγγοῦ ἢϊο ΑΙ 5. Θασ8. 40 110 ἢἶστο, ((8|Π185 ἃ 80- 
ογαΐθ. Αὖ τηδίθνϊα οὐ ποιεῖ διαφοράν, ὑθ, εἴ. 8. 1θῦϑα 16, 24, 

ΘΟ 519] ΒοΙηΐη65 5ρ6οίθ8. βιιηΐ ΠΟΙ Πη8β 4αδιη81 ἰπέίδν 

56. ΟΔΥΠ6 δὲ οββίθαβ αἰ ουαηΐ, 66 --- 8; Βδθο δηΐη αἀἰνθυβιίαβ 

οἱ οομῃίγασιθίαβ οουΪα: 040 ἴῃ οοποΙοία (τὸ σύνολον 8) 

οὐ τηϑύοθγι!} πδίαγα ΠΟΙΏΪΠ5, ΠΟῚ ἴῃ ΒΕ ΒΓΔΠ.14}1 οἰ 5. ΠΟΙΟΠΘ, 

ὅτι ἐν τῷ λόγῳ οὐκ ἔστιν ἐναντίωσις" τοῦτο δ᾽ (386. ὁ τοῦ 
ἀνϑρώπου λόγος, νεἰ τὸ τοῦ ἀνϑοώπου εἶδος) ἐστὶ τὸ ἔσχα- 
τον ἄτομον 09, ρτορίθγθα Ὠἰπλ τιιπὶ, ααΐα ΠΟῺ ΔΙΠρ ἶπι5 ἰῃ 5ρΡ6- 

οἷο5. ροίεϑβί αἰναϊ, οἵ. δά 8. 1θ0ῦδα 18. ἴδ) νϑῦὸ {Ππᾷ ἀ15- 
ΟΡ Π6 ἢ, 4110. ΔΗΪΠ18] τηδϑοι! αῃ ἃ [θη πη. ἀἰδε ποτέαν, Π|6οῇ 

ΡΓΟΡΙα5. δύ ηραῦ ᾿ρ881η ΔΗΪΠηΔ 15 ΠδΠΓ ΠῚ 4181} ΘΟΪΟΥ5. 5Πη]- 
᾿ππην 6 ἰδοῦ μη ἀϊνουβιίαβ (εἶ, α 82 --- 84, Ζ ὅ. 1030) 21), 

ἰδιηθὴ ΠΟῚ 6ΟΧ ΠΟΙΙΟΠ6 5058 018}1} 564 δχ τηδίθυι}} θχϑιβίθῃ- 

{ἰὰ ΔΗΪΠηΔΠ15 ροὐϊξπι δβύ, ἰΙἀθοηθ βρθοῖθὶ αἰ 6 θηεαπὶ ΠΟ 
ΤΠ] 8915. οἰ Ποἱτ, φαδυη 5 Πρ ΟΤαη ΔΗ] πιὰ τη ἰπ60. --- Αἀ 

ὉΠΙν ΘΙ 8810) Πᾶης αἰβραία!! Ομ θιὴ σΟηΐογθηα βαπέ {86 511}}}- 

Ἰπη6 Αὐϊβέοίθ!θ85 46. ραγίθιβ τοὶ ἴῃ ἀθ ἢ ΠΟ Πθιη ψ 6] γϑοϊρίθη- 

415. νϑὶ ποὴ σϑορὶ θη 15 ἀἰββου Ζ 10, 11. 

α86 ἢ ὅτι χτλ. Α ρατί. ἤ οτγάϊξιν τεβροηβίο (οἵ. δά Ζ 4. 

1090α 3), αιδθ ἀεδίηα 6, ΟἸββᾶ ΡΤΟΓΒΙ15. ᾿ΠΘΥΓΟΘΠΑΙ ἔΟΙΙη, 

ΘΟΠ δία ΡΓΌΧΙΠΟ Θηπποἰδίο: καὶ ἐπειδὴ κτλ. ἘΠ 6. νι 
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Ρᾶτί. ἤ Βαροὲ 618, --- δ᾽ οὐδ᾽ ἄν ὄνομα ἕν τεϑῆ, ἀθτπὶ 100 
Βοιηΐπὶ, δἰέθυαμι ὨἶρτῸ Ποιηΐηΐ, τὖ ἢΟῸ Θχίθυ 0 515: 0 μ)8015 

βρϑοίθγυαπι ἀν θυβαγιμι ΓΟγπιδι ἱπαπδηΐ, --- 611 καὶ ὁ λευχὸς 
δὴ ἄνθρωπος (ἰπΐ. ἐστὶν ὁ λόγος μετὰ τῆς ὕλης), ὅτι Καλ- 
λίας λευχός, ΑἸ 55. Θπΐα. οΟΪοσ Βοιηΐηὶ {γι αἰ αγ, ααϊὰ ῃἰο νοὶ] 

116 Βοπιο αἰθιβ οβί; χατὰ συμβεβηχὸς οὖν (ἢ. ὁ. χατὰ τὸ 
σύνολον, οὐ χατὰ τὴν οὐσίαν καὶ τὸν λόγον) ὁ ἄνϑρωπος 
λευχός, Ἰάδοααθ [115 ΘΟ ον ἤθη οἰποῖδ βρθοῖθὶ αν θυβι ἐδέθη. 

- 12 οὐδὲ γαλχοῦς χτλ. Ῥτο ξύλινος ρτίογθ ἰοοῸ 50.) 6η- 

ἄσπιη νἱἀθγὶ τρίγωνον ξύλινον, αὐ ἴῃ αἰτοαθ ὀχ θρ]0 οΟΠϊμη- 
ϑαμίαν 486 αππ οὐ ΠΟίΙ0η6 δ πιδίθυια αἰ γα ηῦ, 6χ ΠΟΙΙΘΉΙ5 

ἀϊν υβιίαίθ 1ἃ μα θδηΐ, τὸ βρϑοῖθ ἀϊνουβα 6588 ἱπα!σθηΐαγ, οχρο- 

581 ΟΠ 5. Ρ. 125. 

ΟΡ Χ. 

Οὐντγιρέδιϊα οἐ αϑέον πηι Θ᾽ θη167}6 ἑηέθι" 86 αἱ Ἔεονιηΐ. 

ΕἸΧΈΓΘΙΒ 5. ΟΔΡΙΕ5. νοθῖ5, 410 --- 14, ἀοσοθιηαν πη ]- 

γΟΥΒαΠῚ ΠΔΠΟ αἰβρα ΕἸ ΟΠ ΘΠ ΡΥ ΠΤ δά τοίαίδηάδμι Ῥ]ίοηϊ- 

στη (6 1Δ6ἷβ ἀοοίγηδπι; ἰ( 51 ῬγΟ 6 ὑθ ΘΙ Π15 Ῥ ΘΙ ΟΠ ΘΠῚ 

ΤΑΙ οἰ Πα ΟΠ μη, νἱὶχ σαϊἀαπαμῃ αἰ ΠουΪ 8115. στο] πααϊίαν. 
Οὐοπίγαντία βρϑοῖὶθ αἰ Ἔογπί; δίααὶ τὸ φϑαρτόν εἴ τὸ 

ἄφϑαρτον εοπίέγατϊα βαηξ; ΘΙΡῸ βρ6οῖθ αἰ Ἔογαηΐ, «26 ---29. 

Θ. ΠΟΡΊΒ.] [ΟΥΠῚἃ ἰδ} ΠΘΟΘΒΒΆΣΙΟ ἴῃ ΘΟΠΟΙαΒΙ0η6 τ πα: ὅτε- 

ρον εἶναι τῷ εἴδει, αὖ Ἰϊσοέ ᾿ηντ5 σοα 4. οἸπηῖριβ οἵ Θ0η- 

Βεῃθηΐα οαπὶ ναϊσαία ἰΘοίοηθ [οαπη6 ῬΏΠΟΡΟΠΟ, εἴδεν ΡΤῸ 

γένει Ἰεσοτθ πο ἀπθϊξοιη. --- Εδββε δυΐοιῃ τὸ φϑαρτόν οἵ 
τὸ ἄφϑαρτον σοπίτατία, δάϊθοία ραγθηίμθϑὶ σοπῆτιμαῦ: στέ- 

ρησις γὰρ ἀδυναμία διωρισμένη, ἢ. 6. τὸ ἄφϑαρτον εοπίϊ- 

πού ἀδυναμίαν, Ηἰναΐατη ἱπηρ 551} ΠΠαΐθι ἰπίθγ θα], ΘΠ 4116 

διωρισμένην, ἀοῇπηϊΐατη Ρ6Ὶ πδίασταθ δά σϑοϊριπάϊμη ἀρίδθ 
ΠῚ] ἔΠ; ΘΓΡῸ 5 ]Ποαύ τὸ ἄφϑαρτον φυϊναίίοηοῃ (οἵ. ὅ. 

1055) 7), ᾳφιδθ ααΐὰ Ρ]6ηὰ εβῦ οὖ δρβοϊαΐα, σοῃίγασ  οἔαβ. Γ6- 
οἷα ἀϊοϊίαν, εἴ, 4. 1θ0ὅ8α 84. 

566 αἰχοῦῖέ ααϊβρίατη, ᾿ΐα ἰρβ85 φυαϊάθπι ποΟίΪ0Π65 (ἐπ᾽ αὖ- 
τῶν τῶν ὀνομάτων 29, εἴ. [1. 1052) 7) τοῦ φϑαρτοῦ οἱ 
τοῦ ἀφϑάρτου ἀοιποῃβίγαυι οοῃίγαγι5 6586, ἰπ48 νθγῸ Π6- 
αυδαιδηη 6556 σΟηΒΘα]6η5, πὲ ΠΡΙσαΠηπ6. αἰΐογα ΤῸ85. βι0 6οΥ- 

ΤΕΡΕ 115. αἰΐεγα ἀθέθιπμα, μὰ6 γ65 ἱπίοθι. 886 σοπέγασίαθ δὲ βρ6- 

οἷο ἀΐνογβδα ἱπαϊοαημάδα βἰηί. Οὐ οπίπιῦῷ ΑἸΡῈ5. ΟΌΪΟΙ οἵ ηϊ- 
Ασιβιοῖ. τηείαρ. εἀ. Βοηῖι Υο]. Π. 29 
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ΘῸΡ Ῥτόοα] ἀπθῖο αἰνουδὶ βαηΐ βρθοῖθ; ὨΙΠ1]0 ἐδηηθη 560 118 
ἴῃ δοάθηι φθηθγθ, ψϑἰιεϊ ᾿αιηᾶη0., οὐ 1005. δὖ προ οι Ροίαϑβί 
ἰπν θη} ΘΟΪΟΓ, 4πἰη οὐϊδηη. οἰ θη. ΠΟΠΉΪΠΙ 8115. Τθιμρουθιι8 

τ]0640 ἃ] 115 τη 0 ΠΙρῸυ ΘΟΪΟΥ Ροίοϑί δοοίάθυθ, ἤθ 486 ἴδηι 6 ἢ 

δχ δος αἰνοιβιίαία οο]ουιμη {Πογαλη, 4 αἰν  ϑῚ 6588. 5ρ6616 
τἀ ]οδ! βαηΐ, αἀἰνουβιΐαϑθ. ΒΡ ΘΟ θὶ πυππδηδα οἰποϊίαν, 30 --- 85. 

Ηδθο 8ϊ 45 δηϊηαιη πη ἀαχϑυϊ Οὐ ΐοοτο, γοβροηάοί Αὐϊβίοίο- 

165 ὁ86: ἀλλὰ τῶν ἐναντίων τὰ μὲν χατὰ συμβεβηκὸς ὑπάρ- 

χει. ἐνίοις χτλ. (Δπδοάδμῃ δοηίγαγία [ἃ δαηῦ σοτηραγαία, τιΐ 

δοοϊἀοηίαμη. ἰοοῸ ἰπ ααϊθαβάδιη τα θ8. θὰ οδπίαῦ Π6Ὸ 4 π8Π 
ἰρβᾶ8 Βαθηΐ βρθοῖθὶ αἰνδυβι αίθιη θδιῃ 8] ᾿δ85, αι 8 ἰηΠδ86- 

Γϑηΐ, 65. ὑγδηβίργδηξ; δἰϊᾶ θυ οἰ πβη 1 διηΐ, αὖ ΠαΒα δ πη 

ΡΓῸ δοοί4θηίθι8 ροββίηΐ ΠΑ] 6γ], αὔθ ἴῃ ἢἰ8. δϑέ τὸ φϑαρ- 

τόν οἱ τὸ ἄφϑαρτον. Οὐδ 5 δοοϊἀοηίίμη νἱ ἃς ροίεβίαίθ 
]1οὰϊ τοὶ ἱπῃδουθυθηΐ, ροββοῦ ΠΙΠ Τα ΘΔ 6 η} Τ68, 4πππ|Π| 68- 

βού φϑαρτή, 6556. οὔϊαπι ἄφϑαρτος, ααοα τηδηϊΐοϑίο μᾶυατη 

πού οημ) Ππαίασταθ Τοραρηδί. ΕΘῸ ΠΟ τη06Ἃ0 ἰρβ86 ΡῈ 886 

ποίϊοποβ τοῦ φϑαρτοῦ οἱ τοῦ ἀφϑάρτου ἱπίοι 56 5ηΐ 60ῃ- 

ἰγΓΆΓ86, 5684. πθϊοαπαια ἰίευα ΓῸ8. δϑῦ δοίθγηδ δἰζογα οουγα- 

ΡΕ 1115, ᾿ρβᾶθ πᾶταπη Β} )δίδηΐ!δ 6 ΠῈΣ 56. οοπίγαιίαθ 5αηΐ. 

14 Ἰριίαν ὁχ 480 οἵ ΡῈ} απο6,, Τα 181 ΡΥ ΠΟΙΡ πη (ἣ ἄρα 

χαὶ χαϑ' ὃ πρῶτον αθ}), Αἰίογα τὸ8 δϑίθυ πᾶ δϑί, σογυθρί1- 

115 αἰΐθγα, 06 οϑῇ δαΐθμπι βα θβίδης 88. ̓ ρ8586 Τϑυα πὶ, Αἰ ΓΟΥ 5 

δϑίου δα, δἰίθυιαβ σΟΥΓΙΡ 115, ἴῃ 86. σΟΠ Πθηΐ ΟρΡρΡΟΒιο- 

Πθ. (ᾶγο ΟῚ π060 β8ρθεοῖὶθ αἰνοιβὰβ 6586 ορογίοί 581η- 
ΘῈΪ885 ΓῸ5 Δοίθυ 85. δ βΒῃρι αβ. ΘΟΥΡΙΡΕ 1165, πο ἃ ρμυϊηοὶ- 
Ρἷο δὰ ἀοιποπβίγαπάαμι ργορομοθδίαν, 5664, φαῃϊδ πὶ 5508 - 
ἰἰὰ6 σοηίτγατ οἰαΐθιη ὑθοθροιαηΐ, ᾿'ρΡ50 σθηογα αΠΠἐγαηί. 

δπὶ ἴαο! 6 ἀρρδι δῖ, φιιδηίοροιθ ἃ}0 18, 486 ἀδιμοηβίγαν!- 

τηιι8, ΒΡ] αίοπῖοα ἰἀδαγαμι ἀοοίγπα αἰβογοροί, «10 --- 14, απ 

ΘὨΪπῚ ΡΓΔθίου τπουία! θὰ μοι θαι ᾿ἀθδπι ροπαηΐ ΠΟΙΏΪ 5 56 
᾿πππη οτ! δαὶ ΠΟΙ 6 ΠῚ, Θαμη 16. ΟΠ τηοΥΐα]} ΠΟἢ τη060. Π0- 
6 η (οὐχ ὁμώνυμα «14, οἴ. δὰ .41 6. 957) 10) 564 οἰΐδιη 5ρ6- 
αἰδπὶ σομηπη 6 πὶ μὰ 6 γα οοπίοηάιιηΐ: πιδηϊ6ϑέο ΘΟ θα] ΡΟ0588 

ΔΙ γδηίαν, αὖ δοίθγπιη απ! ρίδηη οὐ δ᾽] σογγαρ 116. οἰαβ8- 

ἄδπὶ βἰμί βρθοϊοὶ. Νὼὸ8 νϑῦὸ ἀθιπηοηβέγανιμμιβ τὸ ἄφϑαρτον 
εὐ τὸ φϑαρτόν, οὖ γΡὸῖ 86 οὗ θ᾽ σαμαι6. 5110 }}18 Ταρ5. δά- 
μδογθηΐ, ΠΟ 0640 5ρθοϊοδὶ, 5864 οἴϊδι", 486 ἰδύϊπιι5 ρδίοί, 96- 

ΠΘΡΙΒ. ἴῃ 886. ΟΠ ΠΟΙ αἰνουβιζαίθῃ. 
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ῬΑ ῬΈΕΘΙ, 1. 10ῦ9ε 15 -- 8. 1θθ0ῦα 26. 

Ῥυίογο ἰθὺ Καὶ ραγίο ραάθῃι ὑγθνὶὰβ ΘΧροΟμΐα, α8 6 

αὐ δγῖα5. αἀἰβραίαία βααπέ τ 5 5.1. (αν ᾿ρ51 ΑὙ βίοι! πᾶθο 

ΠΠΡΡῚ ΡᾶΓ5 δδβίϑ δ η ἃ ν᾽ ἀθαίαν, 515] Πᾶν] ἴῃ ῬγΟΟΘιηΐο ρΡ. 1. 
ἘτΘηΐμ 51 ΡΟΠδμη8. ἃ 4110 φιοάδηι ροβί Ατιβίοίοίθιη Ῥογί- 
Ραΐοίίοο οχοουρθίοβ 6856 ἰῦτο5 57. δαιπααθ δρι οιηθη ἴαϊβο 
᾿ρβὶβ. Αὐιβίοίθ β ΠΡΌ .15. ΠΠαύδμ 6556, τη γα ν ἀουὶ ἀοἰού, ααοά 

ΓΑΡΙΒΒΙ 6. ἴῃ ἴδο ὈΓΟΥΙΟΤῈ αἰββουζδίοηθ θαθ θη Τ685 1|5461} 
ψ ΘΓ 8 δχροϑιίαθ βαηΐ, {αἰ τ8. ἴῃ Διμρ!]ογα 1Π| αἀϊδβραΐδίίοπα:; 
Π6Ο ἴδοι δχρ ον! ροΐαβύ, 41] [ἀούαιη 510, αὐ ἢ πδο 6ρ]- 
ἰοη6 δὲ Ομἶβ8ἃ δἰηύ ΔΙ ΟΥ65, απ 8 5815 ϑΊανα ν᾽ ἀθδῃέατγ, 

γ6] ἃ Ογάϊη6 θη θη. 1} οὐ ΡΟ] ΘΓ 015. ἴῃ 118 ΠΠΟΥῚΒ 
1ηϑεϊεαΐαα Δ᾽ απ ηύαμη ἀἸβοθββϑαμη, δὲ ἃἰϊὰ μπΐο ἀἰβραίδεοηϊ ργο- 

ΡΓΪὰ 5ἰηῦ οὐ ρϑοῦ τα, 486 {Γϑύγα αδογὰβ ἴῃ Πἰτῖ5 ΒΖ ἢ: 
ἀδηϊααθ νἱχ Οὐ 1116 οϑύ, ἕδη ἀοουγαία απ ΘΠ 4181] αἰ] ΟΕ ἸΟΠ ΘΙ 
Αὐβύο θ  οᾶμη ᾿π1 Ὁ] οἵ Θχρυπηθγο ρούμϊ5β6. Ηδο αἰ σα ὰ- 

(65. ΟἸηΠ65 (ΟἸ πηΐαν, 51 80 ἴρ80 Ασ. πο {πθο]οθῖδθ ρδιΐθιη 
ῬΓΠπηαμ δὰ ἀπβρυϊξαϊοηθ δαυπηθγδίδηι, ρμοβίθα {ἰ0τὶ5 5.1. 
ἘΡΘΓ 5. δἰ δἰ λογδίαμη 6556. ΡΟΏΪ18. 

1)6 1ρ5815 τῦαβ, 486 Βδο ΠΡυῚ Καὶ ρατίθ σοῃθηθηΐαγ, στη 

δχροβιίζαμι ἰδμπι 510 δὰ ἰγοὸβ 7}, βδμβίθοιββα τ} ν᾽ 60 Γ 

ἰηίογργοίϊβ. οἴΠοῖο, 51 βίη] Πᾶν γο, ααϊ 15. οαπὶ [0615 ΠΠΠΟΓΌΙη 

ΠΡτόγαιη 5᾽η ρα δαΐα58. ΠΟΥῚ ρᾶγίθβ σοποϊηδηΐ οὐ αϊά ροί!δ5- 
5 σοὶ αἰνθγϑιιπὶ 510 ἴῃ ΓΘ ΘΔ Π 4] ταίίοηθ νοὶ μαϊο 

ἰργὸ φγορτίαμη; πὰ 46 τ σοηΐεγοηα δϑί οχίτηϊὰ ΒΡΥΔΉαΙ511 
ἀϊβραίδιο: ἴθεθονῦ αἴ Αὐὶιβίοίθ οι Μθίαρ γϑκ. Βου]. ΑΚ. 
ἃ. Ὑνῖ55. 1534. Ἐχροηοπάδ ργδϑίογθα βηῦ, 81 ἃ [ἢ 0518 
γ ΘΓ} 15. ν 6] θχρ]!οδίίοηθ νοὶ οιηδπάδιοπο νυν] ἀθηΐαν ΘΟ ΘΓ. 

ἀρρν δῶ Ἀδρ'ὴν ἡ ἀπ ὦ ἐν ΡΤ 
Ῥυη5 νογθῖ5, 1θὅ9α 18 --- 20, τοβρίοὶ νϑὶ δά ἰρβαμι [1- 

Ὀγαμπι 4 ν6] δά δ] ̓δπι οἰπιβάθμ ΓΟ μη 6 ηΠ] ΟΘΟΙΙΠΙ ΘΓ ΘΠ], 

τη οϑύ ᾿. 22. θ)οῖη46 δῃηυμηθγδηΐαν οὐ Θχρ]]οδηία, αἱ 
ἀπορίαι, εἴ. δὰ Βὶ τη. 

29" 



452 ΚΊ. 2. 10ῦὅ9α. 

1) 1θῦὅ9α 20 --- 29 ΞξΞε δ' Οτιδοβί. 1. 99θ0α 18 ---ὐ 2ὅ. Οὐδπι 
αἰύθγαπι ροβαϊ ἴῃ ΠΠΡγῸ Μ᾽ ἀγοιιπι θη δε! ΟΠ 6, απ ΠΟΙ 48- 

Πρ οῦ 1 ΤῈ ΟἸΠηΪα ΟΔΙΒΑΓα ΘΘΠΟΓα νη ἀἰοἰ, 9906 21 

--ὐῶ, δα ἢ. 1. Οομἶϑιί. Ηδβοιμι8 φαΐ θηη 51 Π}}}|1ἃὰ απδ δά δ 
ΡΆ.Π10 ἰηΐγὰ, α 84 --- 38, 564 ρᾶγιμη δρίο ἰοοο, οἷ. δά ἢ. 1. εἵ 

Βγδη 415. 1}. 1. Ρ. 67. 
2) «22 --αθ Ξξξ Βὶ 11. 990) 26 ---997«α 15. Οὐδ {Π||ο 

δχροϑιυῖ ἀπθι δ! οη θα, [4 Θα] απὶ ΡΥΙΠΟΙρΡΙοσαμη. πὰ ροβδὶξ 
ΟἸΠΏΪΠηΟ 6586 β0ιθηίια, 997α 2-- 11, δᾶπὶ ἴθ ΟἸ 510. 

3) «20 --- 29 Ξξ δΊΤΠ. 997 1 --- 25. δου ααδοβέϊο 
Ιοηρα Προ ητ 5. ἴὼ ΠΡτὸ .5᾽ αἰδοορίδίαν, Δα μὰ τῶν χαϑ᾽ 

αὑτὰ συμβθεβηχότων ποίϊοπο, 9974 20. 
4) α29 ---8δ84 ΞπΞ δΊ ΙΝ. 997. 2ῦ- 34. -- α80 ποη ἀο- 

Ὀεθαΐ Βεκκ. οὃχ ἅπη0Ὸ οοή. ζϊ, φιαιηᾳαδηι οαπὶ 60. ΘΟΠΒΘΠΕΓΘ 

νἱἀοίαν ΑἸοχ. ρ. 607, 20, ἀἀάετα νουβρὰ: ἀπόδειξίς ἐστιν. Νε- 

Θαββᾶυῖα ἤᾶθο ψου ἃ ΠΟ ροβϑαηύ ν᾽ δυῖ, ἀποηΐϊδιμ δὰ ᾿δῆσ 
αδ βίο θη μου η6. ἀἴψιθ δαὶ δηθοράοπίθμ, «20, βιρρίθη- 
ἄσπι 6βδύ: ἡ σοφία ἐπιστήμη ἐστίν, (0}}. «21. ΑἹ 1Πὰ πθὸ 

ἃρίαᾳ βαηῦ; δἴθημη Π0 6. ἀπῖιηὶ 4 ΔΟΥ σα], Πα. 51 }50Δ {18 ὙΠ 

Β0 θη ἃ δδ δι 510 βοϊδηΐα, ἐπεστήμη (οἵ. ϑεωρία 997α 20), 

Δοοϊ ἀδηθαμι, ΠΟ ἢ 4αδου ππι, Πὰμ 68 518 ἀθιποηβίγαίο, ἀπό - 
δειξις, δοοϊἀδηίίαμι, 564. ἀποδείξεως εἰ ἀποδειχτιχῆς ἐπι- 

στήμης πΟΙΪΟ ραγίίοι δίχα ἴῃ ᾿ἰργὸ 6 τὰπὰ ἀθιμαμῃ Δ 1} 8- 

ἴα, απ ΘΟΙΠΡΤΟ ΑΓ βιιβοῖρὶθ ΠῸῚ 6586 θδηάοι οὗ βιιυϑέδῃ- 
(188 οὖ δοοϊαἀδηύιιη βοϊθηΐδιη. Δοοϊἀθηΐα, αἱὔ, ρϑν ἀθιῃοι- 

ΒΓΔ ΟΠ ΘΙ δοϊαηΐι, δα θβίαηείαο ΠΟ ἰΐθιη (εἰ γὰρ περί γε 

τὰ συμβεβηκότα ἀπόδειξίς ἐστι, περὶ τὰς οὐσίας οὐχ ἔστιν 
430), αη46 φιοά νἱάθδίαι 60] 91 ροββὲ (εἴ. δά δ ]. 1.} πο 

6586 ΘΔ Π6) οὗ βιθδίδῃξδθ οὐ δοοϊἀθηΐπαμ βοϊθηζίδιη, ἰθοίουὶ 

ΒΡ! μάτι 6] 4]. 
α84 ἀλλ᾽ οὐδὲ --- 38 ἀκινήτοις. Ῥιΐμηα ΡΒ] ΟΒΟΡ ἃ 

ΠΟ) ψΘΓβδίαΣ ἴῃ ἰην Θϑ! ΟΠ 615. φαδίμιον 1118. σδιιβᾶσαιη. 5.6 η6- 

ΤΙρα8, 486 ἴῃ ῬΠγϑβίοῖβ (οἷ. 11 3.) δηυπηθγαία βαηΐ. ἰὐηιπη 

ΘΗΪῈ 6Χ 1ΠΠ|8 ΘΠ Θυ θιι5. οϑὲ δᾶ ἸΠΟΥΘη5, 486. ΠΟῸῚ ἰηνα- 

ΗΪδαν Ὠἶδὶ ἢ 118. ΓΤ 5, α4πᾶ6 δοίίομὶ ν 6] τποίϊοηὶ βαθ᾽ οἴ 

Βαηΐ; δ΄ ρῬυπηἃ ΡἢΠ]ΟΞΟρ Ια ρου δα πππηη 0 111. --- Εἶαθο 

αἰδβραίαί!ο «αογβιιαι. ἢ. 1. ρου πηθαΐ, πὴ ἰηί6 00. Νὰ 
ΘΠΪπ) ΠαδΘϑί] 018. Πα ού [Οὐ δ, ααδιι ΓΘΙΙ4τιὰ Οἠηηΐᾶ ἴῃ Π]5 
ἀπο θ8 οΔρ 115, 566] βρ]]οἰΐου. Δ] 14 σοηίθηαϊίαν, Π6Ο 
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ΟἾΠῚ ΒΡ ΘΥΪΟΓΘ πΔΘΒΕΟΠ6, απ86 δδέ 46 βυθβέδηέίια οὐ δοοὶ- 
ἐἰθῃεθιιβ, ἢ] ροΐοβέ γϑέϊοηθ οοηϊπηρὶ. ἘΠ ΘΠ ἈΡΓΟῚ] 6η- 
(Ομ ο πὶ Βαθοιηιβ 6 990α 21] ---ὐ!, 564 ΠΠ|ἱὉ φυϊάδιη ἃρία 
ἐΟμὨϊ απ οἔδπ Οαπὶ ΡΥΪμηἃ απδθβέϊομθ. Αα θᾶ πά θη) ρυη8 πη 4π86- 
ΒΕ] Πθη. αἰγπη Οἰΐαμη ἢ. 1. ἃ) ΑτΤ. ἢδθο σϑῦθὰ βογιρία οὐ 11- 
ὈΥΔΙΓΙΟΓΙΠΙ ΘΓΡΓΌΤΘ ἐγδηβρο βία, 8η ἃ ἴρ80 Ατ΄., 4πΠΔ ῬΥΠΠΙ1ΠῚ 

μιὰ8 φαδοβέιο 65. ΘΟ] σοῦ οὐ απ γαγ οί, ΠΟ 560 ἰος60 ρΡο- 
βία 6556 πα] σθηητ8, αἰ θ πη δδύ; Θαθα! ἀθηη ᾿Ρ8115 5ΟΙΙΡΊΟΙΙΒ 
ΠΘΘ] 6 ΘΠΠ18 ἐαταΐι πη 6556 56 θ ΠΕ στ} ΟΥ̓ ΠΠ ΘΠ) ΒΕΒΡΊΘΟΥ. --- 

αΞϑῷὸ ρτὸ ραᾶτέ. οὔτε βου πμάπ νἱἀ δία οὐ δέ, φαοηίδπι ηἰ- 
81] βϑααϊέαν, απο δά οὔτε τοίογδξιγ. 

5) α88--ὐ21 -Ξ δ)'΄ἢἤ Υ. 997« 34 --- 998« 19. --- ΜαδΙΠοΙηἃ- 
ἐϊοὰβ ΤῸ8 ΠΟ ΡΌΞβ86, απδὸ Β]δἰοΠἸ ΟΠ οϑί βϑηΐθηξα, πη6- 

41ο ἰηΐον ἰάθαβ δ στῈὸ8. 56 η51} 1165. ἰθὺ ΡΟηΙ, Ὀγονῖαβ ἢ. . 

8 --- 9, Ξεἀ Παιά τηϊηπβ ρογερίοαθ δὲ ἀἰβειποξ φαδηῖ ΠΠΠ1Ὸ 6χ- 
ΡΟηΙ. Εδάθπι, δϊζ, ΟἸΩΠΪΠΠΠ ΘΘΠ ΘΙ ΤΟΡ ΓΘΕΟ; ΘΥΘῸ 51 

ΤῸ5. ΠηΔ Π ΘΠ] Ι1085 τη δ 1885 ρΡΟΠαηΐ ᾿ΠΐΘΙ ΠΟΥΡΟΓα 5651} 11 ἃ οἵ 

4688, σοῃβθ 6 η5 δέ, αὐ ἰηΐθν ΠΟΙ Π 6 ΠῚ 56 510 1|6 1 οὐ αὐτο- 
ἄάνϑρωπον ταϑάϊπμι ρΟπογ ἐογέϊπμ Βομηηθιη (τοίτος ἄνϑρω- 
πος 8, ποὶϊ οορϊέατο 46. 60 διϑιιηθηίο τοίη δε ἀοοίτι- 

πᾶ ἀ6 1468, 4πο4 ὁ τρίτος ἄνϑρωπος ἰαταιδπι ΡΘΟΙΠΑΥΙ 
ΠΟΙΗΪΠ6 ΔΡΡοΙ]αέαν, οἴ, δα .,, 9. 990) 17) ἀο!νεδηΐ οἵ βιπηῖ ον 

ἴῃ ΤΙ 45. Θ᾿ ηθυ 5. εἰ δ᾽ αὖ μή ἐστιν ὡς λέγουσι «9, 1. 6. 
εἰ δὲ μή ἐστι τὰ μαϑηματιχὰ μεταξὺ τῶν εἰδῶν χαὶ τῶν 
αἰσϑητῶν, ὡς λέγουσιν οἱ Πλατωνιχοί. --- Ῥγορτία Βαῖο |- 

τὸ βηΐ, 4φὰ8θ 46 τηδίπθιπα δ γι ΓΟΓΌΠ πηδίθυια αἰβραίαί, 
ὑ14- 21. δα πδὸ ρ γβίοδθ ἐἸ5ο ρ!!η86. 6556 1ῃν Θϑε σδη δὴ, 
δ δηδίγίοδα (τῆς σχοπούσης περὶ ἀποδείξεώς τε χαὶ ἐπι- 
στήμης 18), Ἰάδοσιθ νἱά ον δά ρυππδη ΡΠ] ΟΞορΐδτῃ Ρεῖ- 
{ΠΠ6Γ6, ἃ 4πᾶἃ Θδ1ὴ ΔΙΊ ΘΠ8 ΠῚ 6856 δηίθα, 12, δβδὲέ ἀδιηοηβίγα- 

ἔπι. (ἀομμρδγδΥ! 4! ἤθη ροβϑαηΐ, πᾶ Ὁ 9986 7--18 46 
δχβιβέθπεϊδ Γιατ. Π]δἢ ΘΙ] ΔΕ] σαΤ απ ᾿Ξ υ δ, 564 βδξϊβ ἔβη 6 

ἀΐνογβα αἰβρυίαιΟη18. αἰ αβηπθ οβϑὲ ταίΐο. Ναξουιαμη. δια 6 ΠῈ 
ΤΟΥΤῚ Π]Δ ΕΠ ΘΙ ΔΕ ΟΔΓΙΙΠ, 4πᾶ6 πιὸ ΠΟΘΙ 4115. αἰβεϊ ποία 510 ἃ 

ΒΘΠΒΙΠ1Π ἸΡΒΟΓΕΠΙ ΘΟΥΡΟΓΙΏΙ Παίαγα Παπ πη δέθυία, ΘΟΠ ΘΙ ΠΟ Γᾶ- 
ἴδῃ Ιϑοίιημβ Ζ 10. 1083θα 9 5η4ᾳ. 11. 1036) 355. 1037. 4, ὍΙ- 
ΒΕΠΠΟΐ8Π1] Θδη 6556 Ρτορίογρα οροτίεί, ᾳυϊὰ τηδίθυϊἃ ΓΘ ΓΙ 

ΒΘΗΒΙ ἢ] Πὰπη ἀρία οβϑί δα γϑοϊρίεπάα νᾶτῖα πάϑϑη, υηδέμομηδεῖ- 

ΘΔΓΠῚ Δ ΘΗ] ΤΟΙ πηδέογία, δἰ βύγαοίασ τη Ὠἰτηΐταπι οΟρΊία- 
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(10π6 ἃ ΤΕΡ5 5651 1015, ἀπο 6 τ οΙρὶῦ γΓῈ5. Βρδ.}} ἀἸπη6η- 
ΒΙ0η685. οὐ ἀοΠηϊίαβ ἰοτηδθ. Εὖ αποιηδάμπιοάιιπι ρθ ὕλην το- 
πιχήν ΠΪᾺΠ βἰσηιῆοαί Πα ηἰδὶ τὴν τοῦ χινεῖσϑαι δύναμιν, 
εἴ. δά 11. 1042 6, τίὰ ὕλη τῶν μαϑηματιχῶν 65 ἡ δύ- 
γαμις τοῦ εἶναι τὰ μαϑηματιχά. 

6) Ν21 ---θ6θα 1 -ΞΞξ Β΄ΥΙ, ΝΠ. 998. 20 ---999α 23, Οὐδο 
1ΠΠ|Ὸ ἀϊεῖέ, 998 22: ἐξ ὧν ἐνυπαρχόντων ἐστὶν ἕχαστον πρώ- 
των, ἢ. 1. «28 Ὠγονίαβ ἃρρο!!αΐ τὰ χαλούμενα ὑπό τινων στοι- 
χἕῖα, Ὁ] νου. τινῶν ΡΠ ΒΟ] Ο9Ὸ5 ν] ἀδίαν δι θη Ποατθ. (ἀθμογὰ 
δαΐθαι ΡΟὐα5. φαδτη δἰ οιηθηΐα τι ἀδηηοηϑβίγος Ἰῃν θυ θ᾽ Π ἃ 6556 

ΡΓΠηδ 6 ΡΒ] ΟΒΟΡ 86, 1Π1|ς, 998) 4 --- 14, ἀο ΠηΠ ΠΟ Ππτη τί! ΟΠ θῖὴ 

Δ6Π1 θοῦ, ααδηι πΐο Ομ; οὐ ἀπὰ5. 1Π1Ὸ φαδοβίϊο πο. ἀἰβέϊη- 
ϑαϊ, ΔΙΓΘΓ πὶ αὐΓἢ ΘΘΠ ΘΓ 8 Θ᾽ διηθηΐδ, Δ᾽ ΓΘ ΓΆ ΠῚ Ὁ ΓΙ ΒΕΠΠῚΠἃ 
8 ΠΠπΠ|8 ΘΘΠΟΓᾺ ΓΟ ΡῬΓΪΠΟΙΡΙ5. 5᾽ηΐ Πα γοπ δ, αᾶ8. ἢϊσ 1ῃ- 

αἰδειποίθ ρουβθησϊίαγ. --- 626 τῶν ἐσχάτων, 1. 6. τῶν χαϑ' 

ἕχαστα, εἴ. ΝΥ αἴία Οτρ'. 1. Ρ. 284. -- 86 ἄτομα γάρ, εἴ. δά 
1 8. 10ῦδϑα 18. --- 10θ60α 1 ἀρχὴ τὸ συναναιροῦν, εἴ. δά 4 1. 

1013«α 17. 

7) α --- 27 τξΞξε Βὶ ΝΠ]. 999Ἃα 24 ---ὐ25. Ιῃ αἴτασας ἀ15- 
Ρυΐϊαίοη 6. ΘΑ 546 πη ἀὰ5 αἰβεηραϊ 8 ΘΒΕΠ0 15 ρΡᾶγίθβ, αὐ ρτὶ- 

ΠΉΓΠΠῚ 1Πν ΘϑΕ 0 οὕ ΠῚ, ΠῸΠῚ 416 ΟἸπηἶπ0 ΡΟΠΘηά 50, ααοὰ 

ΡΟΓ 86 δχβίβίαί ρυδϑίθυ. γῸ5. ΒΙ ΠΡ ΪᾺ5. ἃ0 56 Π58101165, αὉ --- 18 
Ξξξε β' 9994 24- 33, ἀδίπάδ ργδθίεσ. 4υὰβ 6 γοθι8. 56η51}}1- 
8. Ρομθπάππι ααϊαἀρίδπι 510, ῬγΓδθίο 485 ΠΟ 510 ρΟΠθη- 
ἄτη. --- Ῥγορτίπαι ἰῦτοὸ δ᾽ Βος εβύ, χαρὰ 101 πθ6 ϑϑηῆθγα- 
ΤἸΟΠΘΠ ΠΟῸ τη! ΟΠ ΘΠ] 6586 ΡΟ886. Ατ. σοηΐθηαι!δ, ἢἶδὶ ρο- 

ῃδίμγ δϑίθγηθ ααϊαρίαηι, 999) ὅ 544.: φῃοαά δαΐθηιν ἢϊο ΑΥ. 

ἀ1ο6 ἀπρ  οαύαμη. [Ὁ ΤΘΙΓΊΓΠΙ ΠΠΠΙ ΘΓ ΠΏ, 51 41 ροΟηδίαν ΡΟ 88 

6556. ῬΓΔΘΙΘΙ 5988 Γ65 ΒΘΠΒΙ01165, Θ8Π| ααϊἀθιη. ΤΙ ΟΠ ΘΙ 

ἴῃ Δ] ΙΟγα 1|ὰ αἰδβραίαιοηο Αγ. ααϊηΐδα ἸΠΒΘΡαΪ δ ΘΒΕΟΩΙ, 
997) ὅ 544. (οἵ. «4 9. 990 2), «δι οοίαναθ αδοϑίίοηι δά- 

τηο τη] αἰ 6 ΠῚ 6556 ᾿ηοπὰϊ δα 999α 24. Τ)δηϊ4α6 ἴῃ ὑἰΓὰἃ- 

46 αἰδβραίαίίομα ἰρ81, πᾶ δοϊέαν, σαδοβύίοηϊι ἢοο δ α10 αἱ 
αἰδοορίοι, τὐὐγιπ τηδέθυϊα ῬΟΥ8. ΔΠ ἴοττηα ΡΙῸ ῬΤΙΠΟΙΡΙΟ 510 

πα θοηἤα, «19 --- 24, 8 999) 12 --- 20, 60 ἰδπηθη ἀἸβουπηϊη 6, αὐ 

1Ππ|Ὸ πὰηο 5 ΠΡ] Γοτη Πα ΘΒ ΟΠ ΘΙ ΟΠ τ] ΘΓΒΆ ἢ ΟΠ αηρδΐ 
ΘΓ Πού ΟΠ θη) Δίου Ὠἰζαί5, απὰ 8. ΤΘΟΕΙΓαἐαΙ Ἰῃ ΡΓΙΠΟΙΡΙ5. Τὸ- 

τα τη πἰδ ὈΠ]Πτπηι, οἷ. 999) 12: ἔτι δ᾽ εἴπερ ἡ ὕλη ἔστι διὰ τὸ 
ἀγέννητος εἶναι, Ὠἷς ἀϊδιπηραῦ, απ ἀϊοὶς 419: εἰ δὲ μὴ 
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χωριστή -- ἐστὶν ἀῤχή, 5ἰααίάδμ) δηΐθα παδοραπίιν ρυΐη- 
οἱρία, 4. βαϊπποία ἃ γθθῖι8. 56 ῃ5 101} 10115. ΡΘῚ 56 51η{. 

αἼ εἴρηται, οἵ. 1. 1059 21 ---Ἰθῦθα 1. --- αθ τὰ δεῦρο, 
'. 6. τὰ αἰσϑητά, εἴ. 1. 1059) 8, 11. 6. 1063α 11, 22. 49. 

991) 30. 8 6. 1002) 10, οἱ 46 πϑι ρτοη. τάδε δα 44 9. 990) 8. 
-- α12 μηδενὶ τῶν αἰσϑητῶν ὑπάρχον, ἱ. 6. μηδὲν τῶν αἱ- 

σϑητῶν ἔχον ὡς ὑποχείμενον. --- αἸἹῦ τί γὰρ μᾶλλον χτλ. 
γε} οχ πιπίαία σοηβίγποίο πο οορ ποϑβοϊίαν ρδυ  οα] ἀπ 7 Θᾶπὶ 

486 ΔΙίοτο ἰΙοοοὺ ροβίία οϑί, 7 τῶν ἄλλων, τοίδγθπάδιη 6886 
δα μᾶλλον. --- α2ῦ χαριέστατοι Δρρε6]]ηύαν ΠΠππδΕ ΠΟΥ 5. 1αα]- 

ΟἿ ῬΒΠΟΞΟΡΕΙ, οἷ... 10. 1075α 26: οἱ γαριδξστέρως λέγοντες. 

Ετῃ. Ν.Ὶ 2. 1095κ« 18 ---21, 22, οὐ αιᾶδ οΟἸ]]οὁγαπί Ζ6]] δὰ 

". 1. »ρ.16. Ἐπίβονα ἘΠῚ. Ν. ΝΠ, ΝΠ]. ρ. 7ὅ. --- «27 πῶς γὰρ 

ἔσται τάξις χτλ., οἵ. Δ 10. 1075) 24. 

8) «27 ---36 ΞΞ δ'΄᾽ Χ. 1θῦθα ὃ --- 1001. 8. Ιρϑ8ῃ) αυδ6- 
ΒΌΟΠΘΠ, 4πᾶ6 δϑέ (6. τϑιπηη ΔΘίθγ ΠΤ οὐ ΘΟΥΓΕΡ ΟΠ] 1 
ῬΤΙΠΟΙΡΙΪ8, ΠΟῸῚ τη Π15 ῬΟΓΒΡΙ οι. ἢΪῸ οχοα, ααδπῃ ἴῃ το }, 

564 1116 Δαἷξ νδίθγαμα ἐμ ο] ΟΡΌτπι εὖ Ἐπηρ 06 }15. πη η10- 
Π6Π], ἃρίδιη {Π|8| ἀαϊἄθη Π6Ὸ ἔδιηθ Προθββδυίδιη, ΑἸΓῸΣ 

᾿πἀϊοαῦ Βτιδηά. 1. 1. ρΡ. 68. 
9) «36 --οὐ19 -Ξ Β ΧΙ, ΧΙ. 1001« 4-- 1002) 11. Οπδο- 

ΒΠΟΠ65 46 δηΐθ οἵ τιηϊΐαΐθ, αὐγὰ ΡΓῸ 5ΕὈ5ίδη 115. Βα 6 η4ἃ 

51ηξ ΠΘΟηΘ, δὖ 46 βιθϑίδη! 4 }} συμ τύ οι ]οδτιιπὶ αἰ οῊ]- 

ἰαΐθ δἰΠου οὖ ἂρίϊι8 φαϊάοιῃ αἰ βεπχὶς ἴῃ το Ρ., ΕΥΘμΙμ 1ἢ 

το Καὶ ἃ νϑυῦθὶβ ἔτι δὲ τοῖς 0 «αἰίογα νι ἀθίαν πιδοϑίϊο οὐ- 
αἰγὶ; Πθσαμπι ΒΒ δὶ σομία 618, ῬΎΙΟΥ ααδθβίίο ἀϑαπθ δὰ 612 ῥῴ- 
διον εἰπεῖν νι δῖαν σοΟηἐ πᾶ ηἀἃ 6886. 564. ΟἸΠΠΪΠῸ [ἃ 8 
ααδοβίομ65. ἰθυιοῦ τη060 δΔαυμθγανι ἴῃ ΠοΟ ἰἰργο, ΙΟηρ6 
αἸΠρ Θητπ8. 860. 5 }1π|8,ρ ΔΒ] 115. ΕΠΘαύαγαμπι ΡΥ ΠΑ ΘΟΥΘΟΤΗΙ 

ῬΙδιοπΙοοταμ ΡΟ 15, οἰ θογανι ἴῃ 111 1011 8 ἀϊδριυιία! 06. 

δά πάντ᾽ ἐστίν. (τ Ἰοσθηάι ραΐοπι εἴπ ΑἸοχ. σάντ᾽ 
ἔσται, ἀχροβαϊ ΟΡ 5. Ρ. 63. --- 8 τὸν ἀριϑμὸν γεννῶσι πρῶ- 
τον. Ῥγὸ δᾶν. μβαβομάϊπη 6556 πρῶτον, τϑοίθ Αἰοχ. βἰ θη Πού 

Ῥ. 612, 32: γεννῶσι τοὺς ἀριϑμοὺς πρῶτον, --- ἐκ δὲ τῶν 

ἀριϑμῶν πάλιν τἄλλα. Ἑδααο αἰ, 486 ἀοίη 48. 6 Πυπη 6 15 
ΘΘΠΘΓΘηΓαΙ, ῬΥΓΆΘΟΙρ6. ΔΟΟΙρΡΙΘη6ἃ 6556. 46 τ ρῖι5 φ"ῬΟΟΙ ΘΙ ΓΙΟΪ8, 

Ῥαποίο ᾿ἰπ6ὰ οδΐ., ἀρραγοῖ σοηῃίογθθ οὐ 412, α}0}1 4}0 πηϊίαΐα 

οὐ ΠΕΠΊΘΙ5, 486 ῬΓῸ ῬΓΪΠΟΙΡΙ15. Βα θαηίαν, σοηίηι0 {ΓΔ η 510 

δά ᾿ΠἸπθὰ5 ρίαπα οογροτζᾶ, εὖ ργδθοίριιδ γαὐοοἰπδίομθι [0 γ1 
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1001 17 --- 25. --- Ἀφαδγρα δαίθμι μᾶπο Ῥ] ίο Ἰοδ πη Παπ|6- 

ΤΟΤΠῚ Θ᾽ΘΠΘΓΔΙΙΟΠ ΘΙ) ἤππο ἴῃ τηοάτι 10, 11: 51 νϑῦα δοθη- 

ΓΘ Πππί ΠΠΠΘΓΟ5. ΠΟΥΛῚ οχ πηϊίαίθ οὖ πηδίθυϊϑ, ΘΟη ΒΘ] 6 Π8 δβύ 

αὖ 41} 10 6 Ὁ Πα 5. ̓ρ88 51} τη]ΐα8, ΠΟ Ὠ Δ τηδίθεϊα ᾿ῃ 41} 
[ΟΥ̓ΔῈ πιηϊζαί5. Αὐ αοιηθ ὁ [ἰοοὲ οοΟϑ τὶ τὴν δυάδα ἕν 
εἶναι Ὁ Τοηρα 5.115. οᾶπι Τὴ] ροΥγδοίαίδπι ᾿θο 5. 
1001.« 29 ---ὐ25. --- 18 τὰς πρώτας, 1. 6. Θἃ5 ΞιροΥἤ οἴ 68, 488 
σΟρῚΑθ1]65. δὲ ΡῈ 86 51η0, ΠΟ) 56}510}168. --- 138 ταῦτα δ᾽. 
Ῥαγέ. δέ ἤτὶ ἢ. 1. [ουτὶ ροϑϑιέ, 41} νἹἀθυϊηῦ; δααϊάριῃ πμ6 Ατὶ- 
βιούθ σα ααϊάθη ἀἸοῦ 06. δἂπ] Θχοιιβδίδηι ταξι5. ΒΟΥ ΘΠ ἄτη 

ΒΌΒΡΙΟΘΟΥ Ρατγί, γέ. --- 14 διαιρέσεις, εἴ. 8 1002κ« 19. --- 18 
γένεσις, οἵ. Βα 10θθ042α 28 546. 

10) 219 -- 23 ΞξΞ δ' ΧΥ. 1008α 6.---ΤἸ7. 
11) 28 --- 28. δοο αὐ βαηΐ ἀϊβραίαία ΠΟ σἱάθο ααϊά 

τ]ΔΘΏΟΡΟΓΟ αΠΠογαηΐ ἃ βαρέϊμημα Ὠυῖπ5. {σι Δ ΘΒΈΟΠΘ, α 8 ---27, 

ΡΓδοίθγαθδιη παρα ΠΠ1Ὸ οδάθιῃ οὐ ἀρ ϑεῖιβ οὐ ἢ  Θμε] 5. δσ- 
Ρομαηΐαν. ὅϑ5.6 4 Τονίαββο 5116 φαϊάρίαιη νοἱαἱς Ατσ., φααὶα ἴῃ 
ΔΙΊΡΙΙΟΓα αἰβραίαίίοπο ὀχρίοα δ ΧΠῚ. 1002) 12 --- 52. 

12) 028 ---80 Ξξ δΊΊΙΧ, 999) 24. τῦθθα 4. ἘΠ Πδοο δα- 
ΠΟ Π ἀπ ἸηΔΠποὰ 5ιηΐ, δὲ ρούθηξζίδθ ποίϊο, ααδιῃ (οι θ᾽ς οογίθ 

ἴῃ ΔΙΠΡΙΊΟΤΘ αἰβραίαίίοηο, δ᾽ ΧΙ, 1002 32 --- 1008. 5, ἢ. 1. 
ῬΓΟΙΒΕΒ δϑύ ομηἶβᾶ. --- “80 ρῥῖὸ ταὐτά τοοϊρίοπάϊη 6 οοΉα. 
1.4 ταῦτα 5ιδάδέ ὅοἶνν., αὐ Ιάθπι αἰοαί Ατὐὶ δὸ Βὶ 999) 52: 

οὐκ ἔσται παρὰ τὰ στοιχεῖα οὐϑὲν ἕτερον. ϑ864 Βᾶθο Π66 
Ρεγβρίοιθ ἀἰχίββ ν᾽ ἀθυθίιπν, ἤθαπθ δϑῦ σα ἃ 146 Ρ] τσ μ 

οο44. τϑοθάδιμμβ, δὶ να]οδίδηι ἰοοΐ. βῖο ἰηξογργθίδιην: πάντα, 
ὅσα ὑπὸ τὴν αὐτὴν ἀρχήν, ἔσται ταὐτά. εἴ. ΑἸΙοχ. δα ἢ. 1. 

ΞΕ ΒΟΥ 

Τηΐογ μοο 001 Καὶ σαραῦ οὐ ἄπο ρῥυίπια οαρίία ΠὈτὶ 7. 1Ππὰ 
ΟἸΠΪΠ0 ἰηΐογοθαϊξ ἀἰβογπθη, ἀπα]6 Ἰηΐον σΟΠΙ ἢ δ [ΟΠ 6 

ΡΥ ὈΓουΐι8. Δἀιη γαίῃ δ ἀοίηθ Ἅδη {π|8. ΘΙ ΟΓὰ- 
ἴδ) 6556 βο]εί. ΝοηημΠ|1α, 4ὰᾶ6 ΠῖῸ 5 πρ]]οἰΐο ΡΟ, 1ΠΠ1Ὸ 

ἀδμηοπδβίγαί ψν6] οοπῆτγιηδί, νϑἰ αι ΡΒ] ΟΒΟρΡ ἴδῃ 6556. βοίθῃ- 

{18} Θῃ 15 φαδίθηιιβ δϑί θηβ, 1060} 31, οἵ. 1 1, δὴ5 δὲ ὑπὰπῃ 

Θδάθιῃ ῬγοΟρ6 ποίϊοπο οοῃίϊηθιὶ, 1061α 17, οἵ. 1 2. 1003) 22 
-92, ἃ]. ΑἸΐϊὰ Ιοηρθ δρϑγίϊιιβ ἴῃ δι ρ] το Π|ὰ αἰβραξαί μα 

ἜΧρ σαῖς, φαδιῃ ἰι. 10; [ἃ 46. Ορροβι ΠΟ ηιμ ναι ϊ8 ΘΠ ΘΕ 1185 
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486 1ΠΠ1|ὸ ἀϊεῖί, 1004 9 --- 31, δὰ οὐ τη8 918. δ ΤῈ πὶ Ῥ ΓΕ ΠΘηΐ, 
εὖ οἰατγίιιβ βδιπέ ὀχροβίία, ἀπὰπὶ ααὰθ πἴο 46 5 Πρ ΤΊ ἀαδ ἈΠ 
ΘΡΡοβί([ομΐβ. ταίίοπθ ααδϑὶ ἴῃ ἰγδηβίία τποπϑί, 10601α 19 --- 27, 

ΑἸ᾿α ΠΠ|ς δά άϊέα, ἴθ ρΙαπθ ομββα βιπέ, σ᾽ αὐ 46 αἰν ἀοπάα 

ἴῃ ΒΙΠΡῸΪα5. αἰδοῖ ρ! ]πὰ5. ΡΠ βορὰ βοοαηάμιμη. ἀϊνθυβὰ Θηξ5 
Θόπορα, 1004α 8 54ᾳ. (ΑἸΐα ρτγαθίθγθα υὐγαβααθ αἰβραίαίο- 
τπΐβ. αἀἰβουϊμηΐηα δοοιγαία ρουβθαυϊαν Βγδηα 15 1. ]. Ρ. 69, φαδιη- 

4πᾶπὶ 8. ον! ουῖθβ. «αἰ θυβάδιη τ 8. ὨΠπηΐαπὶ νι ἀοίαν ἐγὶ- 
βαθγθ.) δε οιηηΐηο οδάθιῃ ἴθ συδίϊοο Παίομ6. 8118 οὐ μϊο 

οὐ 1Π1Ὸ ἀπιὰ5. βοὶνὶ ἀπορίας, 48 ρ᾿τίμο οὐ απατίο [000 ρῥτο- 

Ροβαοταί, 1θῦθα 20 ---23, 29 -- 84: πἰπταιη αἰγαιηααθ οἰ νι 

ἀπθιξαίοηθαι, ρυίοόγθ 1060} 31 --- 1061 28, αἰΐεγαιῃ 106]6 

28 ---ὐ 11, φαδιαῦδιι 50 {ποθι αἰβρυίαίοηῖβ, 1001 15, 1ρ56 

ΡΙΟΓΘῖη ἰδηΐα 56 50] ν͵586 ρσο ἰοίαγ. 
1060 33 εἰ μὲν οὖν. θὲ ἃροάοβὶ ἃ ρατί. οὖν δχογβᾶ οἴ. 

δα 41 3. 988α 33. --- 1061α 1 ἔστωσαν γὰρ αὗται τεϑεω- 

ρημέναι, εἴ. δὰ Τ' 4. 1004. 2. --- 1061« 20 χαίτοι γ᾽ --- 27 
ὑπάρξει αὐτῷ. Οποά αἰεϊξ «19: λέγεται δ᾽ ἕχαστον αὐτῶν 
κατὰ στέρησιν, 60 βία δὲ σομγπιᾶτο, αὐ ἀδιμοηβέγθί, δὰ οεϊδη,, 

486 νἱἀθδηΐαν ἃ πᾶο ἰθθο γβοθάθγο, 84] 681} ὑϑίθυυὶ ΡΌ886. 
ΝΙΐσαμ. 5 πξ ἀπδοάδπ) ΘΟΠ ΓΆΡ, ἰμΐον (86. τηθ απ 4α14- 

Ρίδιη ἱπέογοθαϊξ, σϑ] αι σομύγαυία ἱμέρου 886 βππέὲ ὁ δίχαιος οἱ 
ὁ ἄδικος, τιϑάϊαμη ἱπίου αἰστισπαπθ Ἰοσαμη Πα γοὲ ὁ μήτε δί- 
χαιος μήτε ἄδικος. ἘΠ ὁ ἄδικος ααϊάθιι τπδηϊοϑίο οβύ στέ- 

ρησις τοῦ διχαίου, αὖ 116 τη άϊπ8 ἴπγα ἀπ 165. πὶ οὐ ἰρ86 
αἰϊοαίαν χατὰ στέρησιν «21. 864 Πυΐτ5 οἰΐδιῃ ἴῃ ποίϊοΠ 6 ΘΟΓΠὶ 

ῬΓν ΔΕ ΟΠ 6 ΠῚ ρρᾶγοῦ, ποὺ Π6 Θᾶπιὶ 50] δι αἰχουῖβ ρυϊνδίϊο- 

ΠΟΘ, αἃ ὈΠΊγοΥβα ΠΟίΪΟ πδρδίαι, 5664. οὐδ ΘᾺ, ατιἃ τΠηἃ 

γ6}] αἰΐογα ποία βρθοϊποα ποίϊοηϊβ (οἰ αν, στέρησιν μὴ τοῦ 

ὅλου λόγου, τοῦ τελευταίου δὲ εἴδους, «23. Ἰοϊίαν ὁ ἄδικος 
οβύ στέρησις τελεία τοῦ δικαίου, τηράϊπβ νογῸ 1116, ὁ μητξε 

δίκαιος μήτε ἔδιχος εοἰπβάθιῃη ποίίοηἷβ στέρησις ἀτελής δ6ϑῖ, 

564 δα στέρησιν υτἰγααι6. ΠΟΙΪΟ τοίονίαν, --- ἢοο ἴογα ααΐῃ 

γο ποῦ Ατ. ἀἴσογο, πο οϑὲ ἀπθίθμι, 56 ῥάσα ἃρίθ 'ρ88 
αἰχῖε. Ετθηΐπι Θηαποίαίο ΠΟ ροΐοβί δἰ οι οοπ[ογιπδυΐ, Ὠἰϑὶ 
αὖ ΔΡΟΔοβΙη ΟΓαΐδπμν ἃ νυν. περὶ πάντα δή χτλ. «22; αἱ 

Βαθο ἃροάοβὶβ μι} ]ὰ γαίΐοηθ οομαθγού οὶ φτοίαβι α 18 ἐπεὶ 

δ᾽ ἐστὶ --- 20 στέρησιν, 564 πηΐϊςα τοίθγίαν δά δᾶπι ἀμ ἰξα- 
ΟΠ 6, αὰὰθ ἀδἰη46 βαοοαγιῖ βογρίου!: χαίτοι γ᾽ ἔνια κτλ. 
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4π8 8. δηΐπὶ αἰεἰς «22 τὰ τοιαῦτα, πΠῸἢ ροββιιηΐ ἅ]1ἃ ἱπέ 6] οὶ 
ηἰἶβὶ τὰ ἀνὰ μέσον. Ας ἀείηάε α«25 ὁ ἄδιχος Ἰαίϊοτε, 5θῆβαᾳ 

αἰχι, 4αὰπὶ τϑοίϊαβ ἀϊοθηπη) οϑϑοί ὁ μεταξὺ τοῦ δικαίου 

χαὶ ἀδίχου, εἴ. ΑΙοχ. Ρ. 617, 26: οὐ πάντως ὁ ἄδικος, λέ- 

γων ἄδιχον τὸν μήτε δίχαιον μήτε ἄδιχον, ἀλλὰ τὸν μέσον 
ὄντα δικαίου χαὶ ἀδίκου. --- «28 περὶ τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως, 
οἷ. δα .4] 2. 982« 27. --- «29 περιελών. Ἐξλάδη νἱ ἢ. ν. ἀδι- 
Ρᾶγὶ δία ἀφαιρεῖν ἃρρᾶγοῖ οχ Ζ 8. 102θα 1], ς0]]. «16. 

Σ. α88 συνεχὲς ἐφ᾽ ἕν, ἐπὶ δύο χτλ. εἴ. 4. 1061) 24. 4 13. 

102θα 11. --- ὑῦ φιλοσοφία δὰ νἱ τιβιραγ} ἢ. 1. 4 110] 
πρώτη φιλοσοφία νοὶ] ϑεολογία ἀϊοϊζαν, τηοηϊΐαμη δϑὲ ἴῃ 

ΡΓΟΟΘμ.. Ρ. ὅ. 51] ἀοίπάθ. αἰεὶ τὸν φιλόσοφον 10, 
'. 6. τὸν πρῶτον φιλόσοφον. --- ὑθ τῇ φυσιχῇ κτλ. εἴ. ἢ. 

1064« 80. δ΄ 1. 1026α 12. 

οΑΡνΝ. ἐὐιϑκΧὰ 

Τογο ΠΠΠΥῚ Ζ᾽ οαριία Ατ. ρυπαθ. ΡΠ] ΟΒΟΡ 6. 6588. 46- 
πηβίγδί, ΘΟ ΠΟΒΟΘΓΘ Β.ΠΠΠ|ἃ 5066] ρυϊποὶρία; 146 πὴ οὐ θᾶ- 
ἄθηι ἴθυα σταίη 6. Θὰπὶ ἀθμΠ ΟΠ ΓΑΙΆΓΙΠΙ 6556. ἢ. 1. 6χ ρυϊποῖ- 
ΡΙΟ οδρ 15. ΘΟ} Π1985. οο δηΪπὶ ἀἸοἷ(: τηδιῃοιηδί!οα αἰβο ρ] ηὰ 
ΒΙΠΠΠ 118. ΒΟ Θ ΠΑ ΡΓΙΠΟΙΡ115 (τοῖς χοινοῖς ὃ 18, 1. 6. τοῖς χοινοῖς 

ἀξιώμασι, εἴ. δα Βὶ 2. 996 26) εὐϊέατν' 1ὰ φαΐάδπ), 564 ἐδίως, 

1. 6. ἐπὶ τοσοῦτον, ὅσον ἐπέχει τὸ γένος περὶ οὗ φέρει τὰς 
ἀποδείξεις, [᾿ ἃ. 1θθῦα 25. ΕγρῸ ποῃ τηδί ποιηδίϊοδ 8 οϑύ, πᾶ 86 

ΡΥ ΠΟΙΡΙα ἰδηη 8 ΠῈΔ ἘΠΏΪγ Θ 58 }1ἃ ̓ ην Θβύ Θαγ 6 οὐ σΟΘΠΟΒΟΘΓΟ, 566 
Θ΄Π15. ΒΟ ΘηΠἃ6, πᾶ ὈΠΙνΘΓΒ6. δὰ 65 ρου ηοΐ, αααίθηιϊβ5. οϑύ 

6η5, 14 οδύ διιΐθη ρυ πη 6. ΡΠ] ΟΒΟρΡ 86. 8564. ἃ0 Βδὸ ἃγϑὰ- 

τηθηϊδέ! 0 6, {πδηῖ ἢ. 1. 417 -- 27 5᾽ θη] Πού θΟΠ5. απ δχ- 
ΡΙΙοδέ, Ιοηθ 6. νογῸ αἰ ρΘη 5. ἴῃ ΠγῸ 1΄ ρονβοααϊίαν, ἀθῖπα6 

60. ἀφο! πδΐ, τιὖ οὐ τηδίμθβίη οὖ ΡΠ γβίοαπη ρᾶι 68. 6586 4 θη 0 ῃ- 
βίγοῦ τῆς σοφίας «53, ἀπὸ νοῦ. ἢν. 1. ῬΒΠΟΒΟΡ δι. ΠΠΙΨΘΥΒΘ, 

ΠΟ ΡΥΠΠδτη ῬἢΠ]ΟΒΟΡ πὶ βἰθηΠοαΐ, οἴ, δὰ .,1.2. 9834 20. 

21 ἀπολαβοῦσα ἀπθῖτο πππὶ δοοὶρὶ ροβδὶς θά θπὴ νἱ 80 
λαμβάνειν ν6] ἀναπόδεικτον ὑποτιϑέναι, δ ὅν. δϑῦ 5θη- 
ὑθῃεἃ ; ΠΒΟ Δ ΠῚ ΟΡ σου: ΘΟΙΠΡ Οϑἰἑαμὴ ἢ δ 6 50 ]}1615 ΨΟΓΡῚ 

55 ]Π οί Π 6. τη6 ἰδοῦ τηϑιηϊηΐϊ. Ιἀοίαν ροίϊα5. 5θο πάθη αὶ 
οὕ ΒΘΟΘΓΏΘΠΩῚ νὴ ΒΆΡΘΓΘ, ροτίπἀθ δίψαθ ἈΠ01 ἀποτέμνειν, 
οἵ. Π 1. 10ῦ084 24: μέρος αὐτοῦ ἀποτεμόμεναι. περὶ τούτου 
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ϑεωροῦσι τὸ συμβεβηκός, γε] περιγράφεσϑαι, 1. 1026α 8. 
ΚΊ. 1064« 2. .--- 922 τῆς οἰχείας ὕλης. Νὸος. ὕλη ποῃ 80 

δϑὲ 5θῆηβα τιβιγρδίαιη, 46 40 αἀϊοίαμη οϑί δά 1. 1059 15, 5.4 

ἰάθη ἔογ βίϑη ἔἶσαΐ ἃο τὸ ὑποχείμενον ναὶ τὸ γένος, αὐ πος 

Λε, ἀϊοαέ: περὶ μέρος τι τοῦ γένους τοῦ ὑποχειμένου αὐτῇ. 
-- 024 συνεχὲς ἐφ᾽ ἕν κτλ., οἵ. δὰ 3. 1061 93. --- 25 τῶν 

ἐν μέρει, εἴ. ἀαὰ 1 1. 1008. 21. 

ΘΟΑΡΥΥ ὩΞΞ ΤΑΣ, 

Οὐδ. ἃγριιπηθηΐία ἴθ οαρὶΐα ΑΥ. Ῥτοροηῖ δα ΟΠ ΠΔη- 

ἄσπι ρυϊποϊρίταιη. οοπέγδ οὐ] η185, δι οἰπηΐα ἴῃ ΠἰὈγὸ Ζ᾽΄ Πὰ- 
θϑιηι5. Εἰ θηΐμη Ροβίφαδπηι τη ητὉ ΡΥΪΠοΙρ μη ΟΟΠ ΓΑ! Οἱ Οἢ15 
ΠΟ ῬΟ588. αἰγθεία. δου Δ ΈΙΟ 6. ΟΟΙΠΡΤΟΡΔΥΙ, 564. Ρ058586 

58Π6 1ΠΠΠ ΠΟΤ 65 οἰπ5. τοίαϊατνὶ, α 2 --- ὃ, οἵ. 1 4. 1006α ὅ --- 18, 

ἢο8 Δάν θυβαγιοβ αὖ θυ ΠΟΙΡΙ νου ἐδέθη ἀϑ ποβοδηΐ Δα] οί, το 40 

οοῃοθάδηΐξ, 56. 51η9}15. νου 8, 4] θ 5. αἰπηίαν, οογίπιη. ααϊά- 

Ρἴδπι 5 ηϊσατο, αὖ ---20, εἴ. 100θα 18 --- 10074 20. ΠΙ5 ᾿Ὀγε- 

γοπὶ δ ἀ1 ἃτραμηδηζαί! 6 πὶ Δ 10ἃ ΠΘαΘββιίαῦ!β ΠΟΙΙΟη6, ἃ 

ΒΌΡΘΓΙΟΥΘ ρ8ἃ ΤῈ ΠΟῚ τηπ]ίππη αἀἰν ουβαμ), α 20 --- 23, οἵ, 1006 
28 ---8ὃ4. θεϊπάθ τη ΠῚ δίουο5. ΡΥ ΠΟΙΡΙΙ 60. Δρβαγαϊαι5. ἀ6- 

ἄἀποὶ ἀδιποηβίγαι, πὸ. ΘΠ 6ῃ} Τϑὴ Εἶν Θ βἰββίμηα πᾶ 18. 6558 
βίδίθογο ἀθθοδηΐ, α 23 --- 30, εἴ. 1007) 18---Τ0ῦ0δ8α 8, Οπδο 
ἀοῖηάς ἀὸ Ἠργδοιο πποηοῦ, 4 οὐ συνεὶς ἑαυτοῦ τί ποτε 

λέγει Βᾶηο ῬτΟροΟϑβιθυ ΒΘ ΠΕ 8Π|, ΘΟΙΠΡΑΓΩΤΙ ΡΟΒΒΠῦ ΟΕ 

1 5. 1005) 35. Τα 51 ψαΐϊβδ πορ  !ΙΟποτ τ] 46. οαπὶ αἰθν- 

τη δύϊΟπ6. σΟΗΪ Θ᾽ ἢ δι σΟΘηΒ Υ, Δ ἀθηάδιη 6558. ἀοοοῦ, ουΐ 

ὨΙ ΠΤ ΠῚ] δά σουϊίαβ {θη 510, αὐγιαβαπθ, οὖ δἰ γμηὰ- 

{05 οὐ ποϑδίϊοηῖβ, ποδί θηι, 430 ---ὐ7, εἴ. 1008α 4 --- 7, 

Τ)δπῖααθ 1105 Δάν θυβαγο5. 5101 ἴρ505 ΤρΈΡΠαΓΘ αἰοἰΐ, 51 56η- 

θη: διιϑμ 11} Ἰ6ΟΡῚ 46. Δ6488}} αἰ πγιηδί! 5. οὐ ΠΘρ Δί! 15 

ψογιίαίθ βα] θοουηΐ, ὁ 7 -- 9. --- ΕΦ πὰβ φαϊάθηι ΓΔ ΟΠ 68, α4τιἃ8 

ἴῃ πἰγοααθ ΠὈγῸ ΑΤ. ρδγβθααϊαν, ρουπααθ. ἰθηθ 6. ΠΡΘΥΪΙ5 
οὐ δηπο! οδίμι8. 116 6556 δχρ]!οαίαβ, σοιηραγδηΐ! ἴδοι! ἃρρᾶ- 

τοῦ; 864. ῳ φργδοίθγθα, αὖ ἰθνίοτα οἰηἰατηιβ, ἀπὸ ΡΟ απ Θηΐδ, 

ααδα 1ΠΠ1Ὸ Ἰθοΐπηιβ, ἢ. 1. ρΙαηθ ἀδβίἀθγαιηβ. ΠΠ1Ὸ δηΐμὶ ἀ6- 

᾿ποηδβέγαί, βιθ]δίο σοπίγ δ οΕ 015. ρυϊηοῖρίο. οὐμμ θη (0}}} τὸ- 

Γατη βιιδίδηξίι, τὖ 1 1] 51 ρῈῚ δοοίάοηβ ρυδϑαϊοοίαγ, 10076 

20 ---ὐ 18, εἰ δάνδγβαυγοβ ρυϊποὶρὶϊ, απᾶ6 ἀϊοοπάο σοπίθπαδηΐ, 
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θἃ ΔΘΘΠ40 ἰρ505 τοίαίαγο, 1008 12 ---1009α ὅ, (ἴ. Βτδηα]5 
1.1. ρ. 70 54. 

1061) 36 οἷον, εἴ. ἀά 4 4. 985) 6. --- 1062 1 χαὶ τάλλα 
τὰ τοῦτον αὑτοῖς ἀντιχείμιεενα τὸν τρόπον, 1. 6. ὅσα αὑτοῖς 
ὡσαύτως ἀντίχειται, ὥσπερ τό τε εἶναι χαὶ τὸ μὴ εἶναι, οἷον 
λευχὸν καὶ μὴ λευχόν. --- «3. πρὸς τόνδε δ᾽ ἔστιν, '. 6. πρὸς 
τὸν τιϑέμενον ὅτι ἐνδέχεται χτλ., οἵ. 431. --- «8 πιστοτέρα, 

εἴ. βεβαιοτάτη [᾿ ὅ. 1005) 18, 22, --- αὖ εἴπερ ἔσται, ἀ6 που 
πδῖι ἔθιηρ. ἰαί, εἴ. Οὔ 5. ρ. 66 54. --- α πρὸς τὸν λέγοντα 
τὰς ἀντιχειμένας φάσεις, ἰπΐ. ἅμα ἀληϑεύεσϑαι κατὰ τοῦ 

αὐτοῦ, εἴ. «10θ. )ὲ νν. τὰς ἀντιχδιμένας φάσεις εἶ. 410, 

22, 34, 17, οἱ δὰ 76. 1011} 14. --- «6. διότι ἢ. 1. ΟΠ 5ιἃ 

80 Ρ]οηᾶἃ νἱ πβαγρδίαν αὖ 5ΘὩΠ οο «πὰ 46. οδιι58»; 64] ΘΠ] 
Ἰηαϊνοοία ΡΟ απ] ΘΓ] 0η6. Δαν ΟΥΒΆΓΙΟΒ. ῬΤΙΠΟΙΡῚ το αγρα, 15 

ΠΟΣῚ ΟἿΓΪ [ἀ]]ηΐπν ἀοιηοηβίγαί, 56 ἰδηΐαμι 608 ἴα} ἀοοοί. 

Ἰοιέιν διότι Ἰάθμι ἴθγθ οβί δίαιθ ὅτι, οαϊαβ πδῖ15 Θχθρ]α Ατὶ- 
βΒέο ΠΙοὰ ΘΟ]]ορῚ ὙΥ̓ αἰία Οτο. 8) 7. --- «12 αὑτῶν 5οθ6η- 

ἀτππὴ ν᾽ ἀθίαν ῬγῸ να]ο. αὐτῶν, πὸ Ιἀ6π} 5ΙΘῊ ΠΠσΘίαν ἃ 0 ΡΓΟΉ. 
ἀλλήλοις 411, 13, οἵ. 1 4. 1006) 9, «21, 23. --- «17 τοὔνομα, 

πϊπηΐταπη τὸ εἶναι, οἵ. αα 1 4. 100θα 29. --- «26 ἡ μᾶλλον, εἴ. 

1008κα 1. --- 10 τῶν τὰ τοιαῦτα ἐνισταμένων, 1. 6. τῶν τοιαύ- 
τας ἐνστάσεις φϑρόντων, οἵ. Τορ. ἼΗΙ 10. 161) 11]. 

ἸΟΚΟΝ ὑρβο νὰ ἔν διλν χρο σεδι τον 
Οὐυδηύι οὐ οοποῖϊπαῦ μοῸ οαραΐ οαπὶ {1 7΄ οᾶρ. 5. 546. 

οὐ ἃ} 115. αἰ Π[ογαΐ, δύ 5. ἈΡΡΆΓΘΌΙΕ 601} 15 5] 915, απδ6 5πηΐ 

46. δδάθι το, αἰγπιβαιθ αἰβρα 0 15. ῬΑΓ 115; ᾿ρ88 ΘΠ Ϊ πη Γ8- 

{10 (ἰδοῦ! Π]18. δα [6 γ6 οϑύ, αι ἴῃ ΒΌΡΘΤΙΟΓΟ ΘΟΠΙΠΘΗ- 

ἰδύ! 15. ῬΆΤΓΘ. ΒΟ ΠἸ Δ [ὨΊ118. 

1002 12 .---24., εἴ. 7 ὃ. 1009α 6---10, 22.--80. --- 24.---53, 
Ὀγθνίαβ 146, 564 τηδρῖβ. ρουϑρίοιθ οχροβιίαπι οδέ 1009α 30 
--ϑθ; οὐ πού «αϊάθαι Ἰοοοναι. ἰδηΐαμη 6556. αἰβουπη θη, αὖ 

ΠΟ ῬΟβ81 δἰέθγα αἰβρείαιο δχ δἰίθυα ραίαυ! ϑχοουρία 6886, 

Τϑοίθ ᾿ηοποί Βυδηά. 1]. 1. ρ. 11. -- 053 -Ἡἰθθ3α 10, οἵ. 7 ὅ. 

1010 1 --- 26. 0. 1011« 31 -- 34. --- 1θύ9α 10 --- 17, οἵ. 1 ὅ. 
10104 2 --- 32, --- ΑἹ -- 21], εἵ. 101θα 5 ---57. --- «22 --- 25, 
εἴ. 101θα 22 --- 25. --- «28 --- 35, οοηΐογοπάϊιηη ν᾽ ἀθύαγ ροὐϊα5 

1) 4. 1008) 12 --- 27, φαδ ααοα ΟὈΙΘΙ ΓΘΠῚ ἸΠΒΡΙΟΙΘΗΓ 51πη1- 
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ππ|5 νἱἀθδίαν 1 ὅ. 1010) 14. -- α8ῦ ---ὐ7, οοπίογυὶ ροίαϑί, 

4αδιηηαδηι αἰβραΐαηα! ταί!ο δἰ ᾳπδηΐαιη Ποτέ, 1009) 1. .38, 
-- δ7--17, οἵ. 1 ὅ. 1009α 16 ---22. 6. 1011α 8 ---16. -- 
}17 ---19, οἵ. 1 6. 1011 17---22. - 19- 24, οἵ. Γ΄ 1. -- 
24. 85, εἴ. 1 8. --- Ὁταπι 4118 πηαἰΐα, ὕππι οχίγθιηα ἀἸβρα- 
ἐαίι οἷ ρᾶγβ, 1068) 19 ---8ὅ, τὰ δὰ σοῃίγατια οὐ δὰ πηϑαϊὰ 

(τὰ ἀνὰ μέσον.) οχίοηῃ ταν ῥυϊμοίρίαια. οοπέγα αἰ οὐ οἶδ, ἰΟη Θ᾽ 6 
οὐ ἀμ] 1θ Ἔπέϊι5. οὐ Βα. Π18. Ἔχροβιία οδύ ἴῃ τὺ 7΄ 4πδπ ἴῃ 
ργὸ Κὶξ ργδοίουθα 486 δοαΐθ οὐ βιι  ΠΠ ον ἀἸἰββουαηίαν 7᾽ ὅ. 
1010 80 ---1011« 2, 6. 1011κ« 17 --- 12, 4]. εὖ 486 6 Ρ]ΔΟΙ8 
Δ᾽ Του πὶ ΡΠ] ΟΒΟρΡΒΟσαμη σΟπιπηοιπογαηίαν 1009) 1 --- 1010α 15, 
δὰ {γαβίγα Δ Υ μ]ι15. 1ἢ ὈΓΟΥΊΟΓα 11 Καὶ αἰβραίδίομθ. 

1062 26 ἐπεὶ οὖν --- 80 χαὶ λευχόν. Ῥιαξοεἰπαίίο, 4 
Ατ. ρΡαΐαξ δάἀνθυβαυο8. ῬΎΙΠΟΙΡΙΙ ἴῃ ΘΙΤΌΓΡΟΙη ἀδαποίοβ, Πδ60 

νἱἀοίαν 6856: ΝΟ ρΌβ86. συϊἀᾳιδπι ΠουῚ οχ ΠΟἢ - Θηΐ6 60η- 
βίαί Ἰπίου ΟἹ 65 ἢ γϑίοδθ αἰβοιρ ηδ 6 Ἰπδρ᾽βίγοβ. [Π} Ψ6ΓῸ 
μΪ}}} ΕἸ Ὲ ἀἸθαπι (ἐπεὶ οὖν οὐ λευχὸν γίγνεται 1. 6. ἐπεὶ οὖν 
οὐ γίγνεται λευχόν, ποη εϑὲ οοπίπηρθηάα ρᾶτέ. ἠθϑ να οὐ 
αὐτὰ δα ϊ. λευχόν, αὐ νὰ] ΑἸοχ., ἔσπη Θμΐπη βουρίσμη δββοϑί 

μὴ λευχόν), 51 ἰἴᾶτη ρίαπθ οὐ υὐίαπθ δέ αἰραμι; δὲ ἰϑΊεαν 
Αἰ αι οχ ΠΟ - αἰῦο. ΕτρὸῸ σΟμΒΘ 65. 6586. {ΠῚ ραΐίαηξ, αἵ 

6Χ Π0η - δῃηία {16 }} “πα! οίαν, φαοηΐδιη ἢἰξ οχ ΠΟῊ - αἰ), ΗΪ51 14 
αποα δβύ ἤθη - Αἰ διαιη 1ἀθιη 6586. ΔΙ θιιπὶ ΘΟΠΟΘββου 5. ΗδΘΟ, 

486 ΠΟΟΟΘΒΒΑΓΙἃ νυ] δία 6886, βϑηΐθηξα ΠΘΩΠ6. ΟΧ ἰρ815. νϑὺ- 

Ἀ15. τορϑίϊ, πὸ [6 πὶ βιῃϑηδέίομο γοϑίϊαὶ! ροίοθϑί. Ναορδίο- 
ΠΘΠῚ μη «28 ροξέ γιγνόμενον Οτηϊ 6 ππὶ 6556. β8{15 ρτοθᾶ- 

ὈΠῸ ν᾽ ἀοθϊξαγ; 54 πθ 516 φυϊάθιη οπιποϊδίαμη ΘΧρ  Ισ Ὁ] ρΡού- 

αϑέ, Πἶβδὶ ργδοίοσθα νυν. γῦν δὲ γεγενημένον μὴ λευχόν δχ- 
ΡῬΆΠΧΟΥΪΠ5, 4πᾶ6 ΡΟββαηῦ 6 ΡῬγοχίμηῖβ νου 5 τὸ γιγνόμενον 

μὴ λευχόν ἴαϊϑο ὑγᾶηβροβιθ5. οτία 6556, τ μᾶθο δχβιβίαί θμθπη- 

οἶδέ! ΤΟὐτπὰ: ἐπεὶ οὖν οὐ λευχὸν γίγνεται λευχοῦ τελέως ὃν- 
τος χαὶ οὐδαμῆ μὴ λευχοῦ, γίγνοιτ᾽ ἂν ἐκ μὴ ὄντος λευχοῦ 
τὸ γιγνόμενον λευκόν" ὥστ᾽ ἐχ μὴ ὄντος χτλ. 864 ᾿αΡγοαμι 
Βδο ἴῃ τὸ ἱπάϊοίαιη, αασπ [ΠΡ 71 50. ΠΟ ΡΤΔΘΘδμ (αἰ θη 
ψἂΓ. ]ϑοΐ., εχ 4ἃ σοηϊθοίαγα νἱ θαι γορϑίϊ ροββο; Αἰοχ. τηὰ- 

ηἰ οδέο δαπάθιη Πα θα ἐθχέσμη, (πὶ ἤπηο να] οδίαγ, δὲ 1π 60 

ΘΧρ! δ πη 40. οορίοβα παρδίμιν. --- 31 εἴρηται ἐν τοῖς φυσι- 

κοῖς, οἵ. 46. σα... οἱ οΌτγ. 1 5. 8170 15, Μεί, Ζ 2, 1069) 1ὅ, 

εὐ δὰ 1 ὅ. 1θ00θα 22. -- 83 ταῖς δόξαις καὶ ταῖς φαν- 



462 Κὶ 6. 1068α. 
τασίαις, οἵ. ἀ6 σορηδίοπα ᾶγιη ΠΟίϊΟηπὶ Υ αἰ Οτρ. 1. 
Ρ. 444. -- 

100684 7 τοῖς ὑπὸ τὴν ὄψιν χτλ. ϑίπι:}6. δχοιηρίαπι ἔγαςι- 
(415, 1ἢ 48 56 η81:15 Π05 ἱπαποδηί, οἵ. 7. 6. 1011 39. --- «1 

τὰ κατὰ τὸν χύσμον, 1. 6. ΘΟΥροτὰ οοοἰοβίϊα; δὰ δηΐπὶ {π|- 
ΤΠ η18 50ηΐ ἃ) Θ᾽ ΠΘΓΔΙΙΟη6. οἵ ᾿ηςου αι, 4α 1} 15 ΓῸ5. ἐοΥΓϑίγΓ 5 
ϑαηξ ΟὈποχίαθ, οἵ, ἀ6 οοοῖο 1 3. 27θ0α 12 544. Ζ6]16ν Ρἢ. ἀ. 
αι. "1. ρ. 469. --- «17 ἔτι δ᾽ εἰ κίνησις --- 21 χατ᾽ αὐτούς. 
Οπουβιιη βρθοίοί. μᾶθο τί οοι Πδέ10., [0619] μοίοδί ὃχ 60 
Ἰοοο ἰἰυγὶ 1, 41 δϑὲ ἀθ ραάθιῃ τ, 1θ01θα 30 --- 37. 51 εἰ- 

ἀ6ηὶ τοὶ οὐ δἰ Πυτηδ ΟΠ θη. οὐ ΠΘο δέ Π μι {αἰ πηι18, (ΟΠ ΠΣ 

ΟἸΏΠἶ5. πη αίϊο, οὐ γὰρ ἔστιν εἰς ὃ τι μεταβάλλει. ϑ1π]] 6. 
ἰπ βϑηϊθηύδμι τὖ ἢη 6 ἰρϑαμη ἰθομη ΘΧρΡ Ισθιη5, ΠΟ Δ ]Δ 1 
γί 60 γί ΟΠ ΘΙ, ὨΪΒ51 τι ῬΤΟΠΟΙηΪπ6 αὐτῷ «20 ποῃ ἰάδιῃ αἰεὶ 
Ρυΐειηι8, απο δηΐθα ῬτΌη. ἐχείνῳ 5β᾽ 5: ΠΠἸ οδίμιιη δέ, ὙΘΙΊΙΙΙ 
Ροίϊι5 14, 4όὸ αὐϊὰ ΡΥ πηαίδί! ΟΠ θ ΡΘυυ ΘἢΪ. 81 ΟἸΠΠΪΠΟ 
68: τηοίτι8, αἰΐ, οὖ 51 φαϊάν!5 τηον δία δχ δἰΐαᾳπο δα δἰ Γθπὶ 8}1- 

ααϊα, οροτνίοῦ 1ᾳ4 ᾳαοα ππονϑίμν 56 ἴῃ 1}|0, 6χ 400 τπονείαι, 
ΠΟ ἰῃ 60 ἴρ80, δ4 ᾳποᾶ τηονϑίμ, οὖ τηονϑαΐαν ἃς Ρενο- 
ἰδ δά ἢοο; πθὺ ϑ6Ὸ Πδιὶ ροίεϑβέ, πὸ σοῃέγασία ἴϑιη, 14 αποά 
νο]αηΐ Δάν βατῖ!, 46. 60 σϑγ ργδϑαϊοθηΐαν ᾽). ---- ΑΙοχᾶπάοι δά 

Β. 1. Ἰηἀ46 ἃ ννυ. δεῖ ἄρα χτλ. ποθὴ ἰρβίαβ τ βεοίθ 5 βθῃ θη 8} 
ΘΧΡΟΠΙΙ, 564 6 βϑηΐθηΐἃ Δαν θυβ στη ἤᾶθο ΘΟΠΟΙ ΑΙ ριιίαί, 
86 Ῥγορίογθα ἀδίηάο 42] ρῖὸ τὸ δέ ἰθρϑηάπῃν σοπῖοἱξ ἢ τό. 
Νοαᾷαθ ᾿πέουργοίδε μαι {|| ἃρίϑηη 6556, θα 6 ἤδης ΘΠΊ6ῃ- 
ἀδίίοποπὶ βαΐοονα δ θᾶτη Πγπὰπ άπ), ἴβοι 6. οϑέ ᾿πέθ Πρ 6 ΓΘ. 

-- 2] τὰ κατὰ τὴν ἀντίφασιν, ἵ. 6. τὰς ἀντιχειμένας φά- 

σεις, εἴ. 1062 17: τὰ χατὰ τὰς ἀντιχειμένας λεγόμενα φά- 

σϑις οἱ δὰ ὅ. 1062α 6. --- «28 τὸ δὲ ποσὸν τῆς ἀορίστου. 

Οὐιαηἐὰ5. φαοιηο 0. σΟμδογθαΐ οτπὶ τηδίοτϊα, οἵ. Τυθπα. ἹΚ δ. 
Ρ. 79: ἀδ φαα!ίαίο, {πᾶ βυϊθβέδηξιαμη ἀδΠηϊδί, οἷ. δα Δ' 14. 

1020 2. --- «31 ὡς ἀληϑεύοντες. Νοι ἀεροθαΐ ὅομνν. ρσδθ- 
ἴεγγθ ἰθού. οοα. «ὁ Βε55. ΑἸ. 5010. ὡς ἀληϑεύοντος. ΝΙμΙ:- 

1) ϑοῆνν. ργοη. αὐτῷ δοάδξιη βϑπδι ἀροῖριῖ, αἴθ ἀπίθα ἐχείνω: ἴ)α5 

Σ᾽ ογάοπο ἡ (8 πιεετβὲ ἄκα8 86ῖη, τϑογαι8 68 ἐρῖτά, μπὰ ἀαππ απ ῦ- 

γόπ, 68 τῖι βοῖη. Ἠδλης Ἰπιουργθίδ οηθτὴ οἷ, “πᾶτη ϑρτα ρτοροβαϊ, ἰοπρδ 

Ρταοίουγοτη, 51 γ6] Ἰθυ!ββίπηο ἱπά τοῖο Ατ. ϑἰσηϊβοαθϑοῖ, τὸ εἶναι ἐν ἐκείνῳ 6586 

Ρτῖα5, τὸ οὐκ εἶναι ἐν αὐτῷ 6556 ροδίοτίπϑι μᾶδα γεγο ἴΐὰ Ἰπῖο τ 56 οοπ- 

τπαηχῖῖ, τοῦ ἰοτηροΥ5. αἸνευϑιίας Ὁ Ἰηΐουρτοῖθ πος ἄεθθαΐ δος ροβϑὶξ Ἰηϊεσροηῖ. 



Κὶ 1. 1064. 403 

Γαπὶ ἱρ 5ὶ δάνθιβαγ 5101 τοραρηδηΐ, χαρά ΟὈβθοιϊ τηθάϊοο 
Ρᾶπομι δάπηΐξ, φαδϑὶ νοτὸ βοϊδηΐ (ὡς ἀληϑεύοντες ) μη 6858 

Ρᾶποϑμι Ὠθῆϊθ ΘΠ ΠΟῊ - ῬΆΠΘΗ. 
1068) ὅ τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον (ἰπί. ὥσπερ ἐν τοῖς χά- 

μνουσι») ἔχειν --- ἴσως (εἴ. δὰ 4 ὅ. 9874 20) ἀναγκαῖόν 
ἐστιν (ἰπί. ὥστε μεταβαλλόντων ἡμῶν μεταβάλλειν τὰς αἱ- 
σϑήσεις)). --- 8 ἐκ λόγου αυϊά 5ἰσῃΠορί, ᾿ρ56. ΔΤ. ῬΓΟΧΠῊΪΒ 
ν 15 Θχρ οί. ΠΕ δηΐμῃ ἰῃ 6] Προ ΘΠ 4] βαηΐ δν αγβδυ], 4] ρΓΙη- 
οἱρίαπι οοπηέγ ἀ οἰ 018 ργορίθγθα {ΟΠ} πη, απϊα ΡΟΠΘΙ 6 αυϊά- 

4α8: 51η6 ἀθιῃηοηβέγδξοπα γθουβαηΐ, {απ ἔδπ 6 ἀθμηοηβίγᾶ- 

{10 φαδο θεῖ τεααίγαὶ ἀρχὰς ἀναποδείχτους, εἴ. ἀα Β' 2.997α 7. 

((ὐοπἴεγιι ροββαηΐ αι085 ἀἰοῖς λόγου χάριν 11] ρτϊπείριο δά- 
νουβασὶ, 7 ὅ. 1θῦθα 21, ᾳιδιηααμη Βᾶθο γοῦρὰ ΠῸῚ ΡΪδηθ 
ἰάδιη βἰ θη Ποαηΐ, οἵ. δὰ ἢ. 1.) Ηἰβ5 ορροπαηίαν οὗ διαποροῦν- 

τὲς ἐχ τῶν παραδεδομένων ἀποριῶν 013, εἴ. 1062) 21 544. 
- 818 ἐπ᾽ ἀρχὴν τοὺς λόγους ἀναλύουσι τῶν ἐναντίων. Τία 
ΠΟΙΪΟΠΘμ σΟὨ Γαγ οέα 5 δα ΡΥ νδίοποθιῃ τϑαϊοι 1 6. 1011α 18, 

1.4. 10ῦὅϑα 88 5Ξ4ᾳ. --- 25 ᾿ναξαγόραν, εἴ. 1 7. 1012α 26. 
«4 8. 989) 6 544. --- 32 δυσχερῶν, οἵ. δὰ Βὶ 1. 9958α 39. 

εν Σὰν, 
ΤοηρῈ πιδο 5 ΠΟΟ οαραΐ ΘΟΠΟΙ ΠΡ οπὶ ρσίπι0 [011 Δ᾽ οᾶ- 

Ρἰΐθ, 4ιᾶπη πᾶ Ργοχίπιθ δηίθοθάπηΐ οἷπὶ ΤῸ 7, πὖ οἵ 
βϑῃξθηξαγαμι ΟΥΑΙ ΠΘῚ ρἰαηθ. οαη θη) οὐ βᾶθρ6 ϑϑ8π) ΡΓῸΡΘ 
γεῦθα ἴῃ αἰγτᾶαπθ Βα θαμι5. αἰβραίαοπθ. Νοο αποά ΒΓδη- 
ἀἰβιαβ 1. 1. Ρ. 72 βἰϑημποαί ἀἸβουιπθη, μΐῸ ΡΥ ΠοΙρ απ οἵ ρο6- 
τἰσασιπὶ οἵ ῬΥδοί σα Γα ἀἸ5ΟΙΡ ΠΤ 5] ΠΡ Ιοἰτου δα πποΐπιῃ 
τοίουυι, 1064« 11]---15, ΠΠ1|ὸ ἀἰδεϊποίη δἰέοσαπι δά νοῦν 1) 

τέχνην ἢ δύναμιν, αἰΐοταμη δά προαίρεσιν, 1025α 22 --- 24, 

τ] 91 ν᾽ ἀδίθυ ᾿ποιηθ 1 6586. 
1064« 1 τῶν ποιητιχῶν ἐπιστημῶν, 1. 6. ἁτέϊαπι), οἷ, δά 

Θ 2. 10460ὺ 38. --- «32 περὶ μένοντα, 1. 6. περὶ ἀκίνητα, εἴ. 
ΕἼ. 102θα 8, 15. --- «86 ὅπερ πειρασόμεϑα δεικνύναι, εἴ. 
“196 544. 

1004) 13 χαϑόλου τῷ προτέραν, εἴ. 1026α 80: χαὶ χα- 
ϑόλου οὕτως ὅτι πρώτη, εἰ δὰ ἢ. 1. 



404 Καὶ 8. Ἰθθὅα. 

ΠΡ ΠΣ ΟΡΊΔ,, 
ΑΟὐδιηατιϑη 5 θ ἢ τι ΟΥἾΠ 6 80 Τί η6 ΠΟ σδρτ Ομ 

4 ἃ-- -4 εομβρηί, ἰδιηθη 5:0 9}}1}8. φα!θυβάδμι οἱ Ιου! ον 5 
ἴῃ Το ι8. ῬΔῈ]Π10 τπδ 918. ἃ]0 ΔΙ] ]}Ογ 11 ἀϊβραίδίοπα ΑἸ οτί, 
48 ΒΌΡΘΓ 5. οαρτιί. Ὑ ΘΙαΠ 116 πη ν θυβᾶμη Θη{15. αἰϑιποῦο- 
ΘΙ ΡΟΙΒΟ}αϊΐαγ, 1 2. 1η1Ὁ., οἵ δοοιϊἀθηΐαμπη οδιιβᾶμι δα τηᾶ- 
(γα τ ον, 1027 15 (οἱ. 3. 1027 14), δΘουυπααα θα 98- 
ΠΘΓΔίΙΟ ΘΠ. ΠΘαα6 1ηςουϊ πη 6556 τηοηοί, 1020) 22, οἱ ὄχϑιι- 

ΡΙα ποῖα ἀθογῖ5 οχροηϊῦ, 1020 33 54ᾳ. 1027α 28 56ᾳ., 
εὐ ργδϑοῖριιθ 46 νου αΐ αἰ δηέϊιι5. ἀἸ5βουῖς Μ΄ 4, απᾶ6. ΟἸπΠϊᾶ 

ψ6 ] οὐ Ποὺ ἴῃ οαρὶϊθ ν 6] Ὀγον5. ρουϑ τ ηϑ τς, (ἀθίθγαμη 

ΡΙαπθ οὖ ρϑγβρίσιιθ ἴᾶθο ἀἰβριιίαί!ο βουρία δδύ, πϑααθ ἀβααδμη 

5|ΠΉ1}6 1 ἴῃ ἸΠΟ πη] ΒΘ ηἐθ ἀγα ΟΥῸ ρογἐαυαίαβ, δἴψαθ {ΠΠ1Ὸ 

δοίη 6556 τπποππὶ δὰ 1 2. 1027α 4 5ηη. 

1064ὺ 28 οὐδὲ μουσιχὸν χαὶ γραμματικόν. ΝΙΒΠ ἀ681- 
ἀογανουῖβ, δῖ ἤᾶθο σουθὰ Οπΐββᾶ δἰηΐ, αὖ οὐηἠπηίαν ἃ Αἰ6- 

ΧΔΠΟΓΟ ; 51} ΓΕ] ηΘηΐαν [ἢ ἰοχύα, τηπΐδη ἃ γα] βαρρίθπαα ποίη 
51η0 Ια 0 τηο 0, ΠΟ δβί ἀπθίαμ. [Ιἰδααθ βθοπίαβ ν βιὰ 
οοα. 7' οἀά. ΑΙά. 5.01}. 655. βου θοπάσμη ρυοροβαῖ: οὐδὲ εἰ 
μουσικὸν χαὶ γραμματικόν. Ἐπιπάθμι ἴῃ 5θῃβιμ, 5684 ἃ να]ρ.. 
θεοί. Ἰοπρῖι5 τοοθάθηβ, ϑοινν. δᾶθ 6 σ θυ ἃ ΒΌΡΡΙΟΙΙ να]ξ, Τ- 

σορία Ἰϑοίΐομα ΠργῚ 1 2. 1026) 16: οὐδὲ πότερον ἕτερον ἢ 

ταὐτὸν μουσικὸν χαὶ γραμματιχόν. 864. υἱὰῦ ἢᾶθο νϑυθᾶ 
ῬΓΟΡ ΔΙ ΟΡ τ ϑ 715, αὖ ροββδιε. Θηπποἰίῖο ᾿πδῖθ. σΟηϑύγα, 
Ριυποίαμπι ρμοβὲ γραμματιχὸς 26 ἀοϊομάσμι, οὐ ραν. δέ νεὶ] 
ἀοΙ μα οατῃ ΑἸ]Οχαπαγο, νο] τίη α ἴῃ δὴ νἱαδίαν. --- 1)6 

1080 Βορ ιἰβιημαΐθ, οἶπ5. πιθη ποθὴ Αἰ. ἰδοῦ, ἀϊοίαμη οϑὲ δά 

ΕἾ 2. 1020) 12 846. 
10Όῦα 7 αἰτίαι χαὶ ἀρχαὶ τοιαῦται οἷαί πὲερ τοῦ χκαϑ' 

αὑτὸ ὄντος, ἱ. 6. ὡρισμέναι, εἴ. 1᾽ Ἅ. 1027α 6. --- «8 ἔσται 
γὰρ ἅπαντα, 1. 6. ἣν γὰρ ἂν ἅπαντα, εἴ. Ο5. Ρ. 62 544. --- 
411 τοῦτο δ᾽ ἣν χατὰ συμβ., 1. 6. αἴ μοβίζαμη εγαΐ, δ πο ΓΘΙῚ, 

48: ΠΟΟΟΒΒΑΓΔ ΠῚ 6556 ΠΠ0 60 Δ οιπμοηϑίγαυη5, 6586. [οΥία!- 

ἴδῃ. --- α]4 χὰν μὴ ὃν δὲ ἀλλὰ γιγνόμενον κτλ. Απΐθᾶ τοὶ 
ῬΓΔΟΒΘηΙ8, αἴ --- 11, ἴᾶπ ἔαΐαγαθ τοὶ Δα] οὐ ὀχοιηρίαπι. --- 

α2] τὸ δ᾽ ὡς ἀληϑὲς ὄν, χαρά 6 ἐοά. 4 εὐ Β655. Ταδορὶ 

ΡΙῸ να]ο. τὸ δ᾽ ὡς ἀληϑῶς ὄν, οσοῃδίαῃ!! Αὐ. ἀϑὰ Πγιηδίαγ. 

εἶπάς ρτο νυ. χαὶ μὴ κατὰ συμβεβηκός 5ἰτηρ  οἰδδίπππιῃ αα- 



Καὶ 8. Ιθθδα. 460 

ἅδῃ δϑύ βουῖθοτο, πο Ρτγοχὶπη6 Βθαπθηία τοασϊγαηΐ σγουρὰ: 
καὶ τὸ χατὰ συμβ. 864 Παμά 5οῖο δὴ ἴπ ρᾶγί. μη) ϑγαν ἰοῦ 
Ἰαξοαύ φογγαρίεϊα, βία! πὶ 58 ΘΡΊ58116 ᾿Πΐου 56 σοηϊ ποία βιηΐ 
τὸ ὡς ἀληϑὲς ὄν εὐ τὸ μὴ ὃν ὡς ψεῦδος, 1 2. 1026α 85. 
4. 1027) 18. Θ 10. 1051) 838. --- «24 ἔξω, εἴ. Δ᾽ 4. 1028« 2. 
-- «206 ἄταχτα χαὶ ἄπειρα τὰ αἴτια, οἵ. Ε΄ 4. 1027} 84: τὸ 

᾿Ὶ Ε) ν “ 3. ᾧ, 

δ᾽ αἴτιον τοῖ μὲν αὐριστον. 

ῬΑ ΘΒΈΕΙΞΕΘΕΣ, 8. Ἰ06ῦα 26- 12. 

Ἠιυΐϊὰβ ΡΟβίθυ Οὐ. ΡΑΓΪ5. 486 510 ηδύιγα οὖ ἰη40]68, 6χ- 
Ροβίίαπι δδὲ π᾿ ργοοθμι. ρ. 22. Ἐδηὶ ἱπίογργαίδυ! ΠῸΠ δϑέ 

Βαΐπβ ἰοοἱ; 5θῃη θη Δ 1Πὶ ΘηΪ μη 4186 810 ν]8 ἃ6 Τῇ, [01 δϑέ 

ΘΧΡΟΠΘΠ ΠῚ, ὉὈῚ ἰρ856. ΡΒΠΟΒΟΡ 5. 685. ἰπϑίο οὖ σοηίίημπο 
ΟΥ̓Ϊη6. δχρ]οαϊδ, Π6 6 σογῸ δὶ ἃ δριςοπηδίογα ΠΘβ8010 480 
θιηθτθ απδοάδπι δχοεγρία βαηΐ. ϑαϊποϊοί ἰρι ταν ῥδιοὶβ 5ϊ- - 
ΘῊΪ Π0855886, αϊθ5. [Οο15. ΔΒ] 10 ΘΠ βΙοοσ απ ἰαχία να]οδίδμι 
Ἰθοίίομ θη οι θηἀδηάδπι Ραΐαν θη ; ΡΥΔΘΘΓΙ ὑπ δα ὕθη Θὰ 8 

οιμ θη δέῃ 685, 485 Ο5. ρΡ. 79 --- 89. ργοροϑβαὶ. 
8. 106ὅα 30 ἡ τύχη δ᾽ αἴτιον χατὼ συμβεβηκὸς ἐν τοῖς 

χατὰ προαίρεσιν τῶν ἕνεχά του γιγνομένοις. Νοη ἀοθοθᾶς 
ϑοἔνν. Βᾶθο ψοῦθὰ ἰθηΐᾶτθ, 41 ψ] οἰ ν. γιγνομένοις γε] 

τη αίδτ! ἴῃ γιγνομένων ψο } γα πὶ τῶν ἀ6]6 171 τα 6. Οαθιη 
δάμη 6 ἰοοσπι ῬΗγβίοοσαμι ΠῚ ὅ. 190) 30 δὰ σοπῆχμηδηάδιη 
ΘΧΙΓΘΠΊΔΠ) 6Χχ 5 σΟῃϊ οί 15, οχ δοάθη ΠΟ ἰδηΐαπμδ 6556 

Βᾶθο σψϑῦρᾶ τηδηϊοβίμμη οϑί. Πλαρ]οχ ΘηΪπὶ οϑύ ϑ'θηι8 τῶν 
ἕνεχά του γιγνομένων, 4 οΥπι 8] ΘΓ πὶ ΘΟΙΏΡ] ΘΟΕ 6, 486 
κατὰ προαίρεσιν εἶνε ἀπὸ διανοίας, αἰζογαπι 486 ΡῈ. Πδΐα- 
τῶι Παηί; οἵ. ῬΗγ5. 196) 19: ἔστι δ᾽ ἕνεκά του ὅσα τε ἀπὸ 
διανοίας ἂν πραχϑείη χαὶ ὅσα ἀπὸ φύσεως εἰ δὰ Θ 8. 

10ῦθα 7. ἴδπὶ τύχη, Ὁ δοοαγαίθ ἀἰβεϊπραϊαν ἃ ταὐτομάτῳ, 
60 ἴῃ ΘΈΠΟΓΕ Βαθοί ἰοοαπι, σαπρὰ ἃ νοϊπηίαία οἵ ΘΟΠ51110 
ΒΌΒΡΘΗΒ.ΠΙ 68. Ηοο ἰοἱίαγ ἀἸο Ατ. σνουθὶ8. ΒΌργα ροΟϑ[5: 
ἡ τύχη αἰτία χατὰ συμβ. ἐν τούτοις τῶν ἕνεχά του γιγνο- 
μένων, ὅσα γίγνεται χατὰ προαίρεσιν. ΟἿ. ῬΗγ5. 1974 ὅ: ἡ 
τύχη αἰτία χατὰ συμβεβηκὸς ἐν τοῖς κατὰ προαίρεσιν τῶν 

ἕγεχά του. 

Ατσιβιοί. τηδίαριι. εἀ. Βοπῖί Ὗο]. Π. 90 



400 Καὶ 9. 1065». 1006 α. 

ΟΑΡ,. ΙΧ. 

1000 9. Ῥτγοποιμθῃ ὅ δηΐ οὐδ᾽, 4φαρά ρΓδοίου. (αχίμπι 
Ῥῃγνβ. οοὐά. 32. 17΄ αθοηΐ, ῥγουβϑιι8 Πθοθββαση οβύ ρία αἱ 
δχϑιβίαί βϑηΐθηία, οἵ, “4. 1070) 1. --- 810. ἘΠ ποῦ ἰοοο, οἵ 

1πΐγα δα 165, σα 106θα 20, 27 --- 32, δἅπι σθοθρὶ ἂρίϊο- 
ΤΠ ΘΙ] ΟΣ απ (ΒΟ ΟΠ 6 ΠῚ, 4αδη ἰρ56 ΒΚ Κογα5 ἴῃ Ρἢγν- 
δἰ οἷβ ἱπβειξαϊ. --- 018, 21. ΜΙχ πιαΐαί5 ἰοχίαβ Πἰτογῖ5. ἰθοίο- 

61) ῬἢΥΒΙ ΘΟ ΠΙΔΗΙ 680. γΘΓΆΙῚ τοβεϊταϊ. --- δ 22 ἡ δὴ τοῦ 

δυνάμει ὄντος ἐντελέχεια. ϑαβίδοίαπι Θηπποῖδι!, ἐντελέ- 
χϑια, ᾿ν. 1. πΟἢ τηΐηιι5. Θχ μη πιη νἱἀθίαι, χάδι ρ 8.10 ἰη- 
ἴτὰ 088: ἡ τοῦ δυνατοῦ ἧ δυνατὸν ἐντελέχεια κίνησίς ἐστιν, 

οἵ. 25, 27. Ῥῆγβ. ΠῚ 1. 201. 170. Οὐδνα απδιηαθδηῃ οἱ Νίε6- 

[ΡΠ γϑισοσαη) οὐ Ῥῇγβ. οὐ. οἴμποβ ποὺ νοοαθααμι Ομμϊύ- 
τὰαηΐ, ἰδπιθη ΠΟῸΠ αἰ αν! 1Ππ4 οὁχ δα. Α]Ὰ. 5.10. οὐ Β 688. 

ἴῃ ἰοχίι πη ΓΘοΙρθγθ. ἴ)6 νᾶγιοίαίΐαε ἰθοΐ., αὔᾶθ Ργοχ μἶβ ἴῃ 

γ 5. ΔΗ  αἰδ5. ΟΡ α]0, οἷ. 486 ἴῃ αὐἰτγάπιαιθ ρᾶγίθμι 415- 
Ραΐαγαηΐ ϑίπιρ]. οὐ ῬΒΙΪορ. 5610]. ρ. 308) 42 5ᾳᾳ. ---- 84 οὖν 
ΡΓῸ νυ]ρ. γάρ ρῥτδβίθι. ἰθχίπῃ. Ῥῆγβ. δχβιθθοπί οοά. Αῤ οἱ 

Βε55.; ἃ πδο}ββᾶσία υνἱάθίαν. ρᾶνί. οὖν, τὰ σΟμρ] θοἰδίαν 

ΒΟΙΡΙΟΥ, 486 δηΐθα ὀχροϑβιῖ. 

106θα 8' ἢ γὰρ τοῦτό ἐστιν ἡ οἰκοδόμησις ἡ ἐνέργεια ἢ 
οἰκία. 1ἴα 88η6 οἵ βουρίϊ οὐ δά ΠΌΓΙ ομππ65, 564 φιοιηθᾷο 
Πδθο σοῦθᾶ ΘΧρ]ΟΔῚ ροββίπί, απ θη) ΠΟ νἱάθο. ϑεῖν. 
χαρά ἀϊεὶξ ἡ ἐνέργεια 6556 Βιθ]οίαμῃ, 7 τοῦτο ἢ οἰκία ρτδθ- 
ἀἸοαίπμη. Θηπποῖαί!, οὐ ἡ οἰχοδόμησις ΔρΡροβιἐοπἷ8 ἰΙοοοὺ δά 
τοῦτο δαάιίαμπι 6886, δρίδιπ 116 φαϊάθιη βϑηΐθηξαπ 556 6- 
ἴι8 εβύ; 5686 68 ΘΧρ]!οαῦ!0. γΘΓΘΟΥ τ Ργορίθυ ΘΟ] ΟΔΙΟΠΘΙὴ 
ψ ΥθΟΥιπὶ [ΟΥΤῚ ρΡΟβδιύ, (ΟΠ μι ροίϊι5. 15 ΡΠ ΒΊΟΥ μι 
Ἰοοιβ, 4 οπὶ δορὶ οιπδίου ὀχργθβϑὶὺ 201ὺ 20: ἢ γὰρ οἰχοδόμη- 
σις ἡ ἐνέργεια τοῦ οἰχοδομητοῦ ἢ ἡ οἰκία. Ἰπά6 ρῥτοβα- 

16 νΙαεδίαν, δρ᾿οπηδίογο Ρ1Ὸ Πποιη. τοῦ οἰχοδομητοῦ 8011- 
Ὀ5586 ρῖοῃ. τούτου: ἢ γὰρ. τούτου ἐστὶν χτλ. Ἦδο ἀυ- 
οἴιι5 ΤΟ π6 τούτου ἴῃ ἰοχίιι ροϑβα. --- 431 Αὐποα!αβ. ἡ, απο πὶ 

Ρτδθίον Ῥῆγβ. οοα. Ζ5 δχμθεῦ, πὸη νἱάοίαν Ομ {1 ρούα 8858 

ἴῃ δι θ᾽θοίο δηιποἰδίϊ. 



Κὶ 10. 11. 1066. 1067 ὦ}. 407 

ΕΑΡ. Χ. 

1066) 8 αὐτὸ τὸ ἄπειρον, ᾳυαοά ρῥγὸ νυΐο. αὐτοῦ τὸ 

ἄπειρον φγδθίου ἐθχίμπι ΡΉ γ8. θέϊδιη οὐ. 25 7᾽ ὀχβιθοηΐί, ργορα 

Προθββδυίαμη δϑί, τἰ πιβέα δχβιβέαίς ΘΠ ΟἾΔΕ] σΟὨΪΟτΙηδί10 ἢ ΠΟ 

ἴῃ τηοάππι: εἰ τὸ ἄπειρον μήτε μέγεϑός ἐστι μήτε πλῆϑος, 
ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ ἄπειρον οὐσία ἐστί χτλ. --- 88 ὥστε εἰ τὸ 
ἄπειρον σῶμα πάντη ἔσται ἄπειρον. ὙτΔηΒΡΟΠΟη40 δάϊο- 
οἴἶνο ἄπειρον ροβίέ σῶμα, πὲ ργδϑάϊοδ Ιοσαμι Ππαροαΐ, 58- 
πδηάιη ααϊβρίαπι μαζύ πη ἰΟσθμ τηδηϊθβδίο ΘΟΥΓαΡίΈΠΙ: 
ὥστε εἰ τὸ σῶμα ἄπειρον, πάντῃ ἔσται ἄπειρον, 564 ἴδε! ]1ο- 

ΤΟΠῚ τηθά 6]. ργδθθεπί οοα4. ΚΊἼ' οὐ Ῥῆγβ. οπηββα ραγέ, εἰ. 
10674 22. (ἰοἴππια, χυοά ἴῃ Β6ΚΚ. 64. ροξὲ ἀδύνατον 

Ροβίξαπι δϑέ, οπηἶβῖ, αὐ ἃ νυν. χαὶ τὸ πᾶν οὐάϊγὶ ἃροάοβίη ἂἃρ- 
Ρᾶτθαί. ἘΠ πος ἰσθοὺ δ βῃργα, «13, ρΡοῆθη 40 ἱπέργγορ ΔΕ ΟἢΪ5 
5Ξῖίσῃο ρΡοξί τόπου, εὐ 1066 35 οπιηϊθηἊο οομηπαία ροϑέ τύ- 
γὲς, Θδιη ΡῬαΐανι αἰ ΠοίϊοΠθ ΤΘΟΙρΙ οπάἄδμη, ααδηη ἴῃ ῬΉγ5. 
ΒΕΚΚοστιΒ Ἔχ. --- 425, Ῥαγεϊοαϊαπη ἤ ροβί ἥμισυ Οπμμϊί- 
[6 η648π| 6536 δ δχ βϑηΐθηίζίδθ ταοπῃο δἔ 6 ἐθχέα Ῥῇγβ. δρου- 

ἔπτη οϑί; 566] ΠΐΓΕΠῚ ΟἸΊΠΪΠΟ σοῦθᾶ, 4ὰ86 ἴῃ Ῥῆγβ. ᾿δρ ΠΓΌΓ, 

Ἰοπρο 116 φυϊάοθμη ἀρέϊοτα, τγϑϑεϊαθηάα, 8ἃη Δ0 δρί οππδίοτγο 

Ἰρϑῖιπι ἸΟΟα ΠῚ τηδ] 6 τππξδέιπι ρα Θπ15, ἱποου έτη δϑί ἐπα] οίαπη. 

ΟΑΡ, ΧΙ. 

10670 6 ἔστι δέ [τῇ] χαὶ ἐπὶ τοῦ χινοῦντος ὡσαύτως. 
Οὐ οπάμπι οϑέ οὐπῇ Β6855. δὲ Ῥῆγϑβ. ρσοη. τι. Ηΐδης δηΐπι 
Οροτίοῦ δημ ποδί! 6586 βθηίθη πη: δ 61 οϑδί ΤΟ Γοὶ πποὸ- 

γψεηί5. Αἀαὶ ἴδοι! ρούαϊς τὰ ρυορίουν 5] τ} ] πη οὐ θπρ6- 
ΤΙΟΤΙ5. δ 1 θυ οὐ ἷβ ΘΠ οἰ δέ, ὁ 4, 8. -- 6 χινεῖ γὰρ χατὰ συμ- 
βεβηχὸς τὸ μὲν χατὰ μέρος τὸ δὲ χαϑ' αὑτό. Ηδεο Βταπά. 
εὐ Β6ΚΚ. Ἰδοίίο ομηη θη) Ρογίατ δέ ΒΘ ΓΘ ΠΕ ΤΠ ΟΥ̓ Π ΘΙ ; {81 
ΘΡῸ τοϑβεταϊ νεἰί. θα α. Ἰδοῦ ποι, θη θη σοηΐγμδέ ΡΗγβ. δὰ- 
οἰογίαβ. --- 8 ἔτι ἐν ᾧ γορόνῳ. ΒοΙΙ4αὶ ἴῃ ἐδχέα πᾶης [6- 
οἰοη6πι, ααϊὰ ἴθυτὶ σοτέθ ροίοβέ, φαδιηααδηι ἰΟηΡρῈ δϑί σϑυῖ- 

5ΙΠΉ]158, βου θη ἀππὶ 6556 6 Ῥἢνυβ8.: ἔτι ἐν ᾧ, ὁ χρόνος, οἴ. 

ΟΡ 58. ρ. 82. --- 921 ὅτι οὐχ ἀντίϑεσις. ϑαίἰ5 ἱπορίε δρίίο- 
ΤηΔίοΥ ΒΟΥ ρ 51, 51 'ρ86 βᾶθο ψϑῦρὰ ἢ. 1. ροβαϊέ; ροποηάδ βαῃηΐ 

Ροϑέ μεταβολή ὑ20, ὸτὲ ἀεοίηἀε σομῇτγιηθηέιπ' 8}18{18 β᾽ Πρ 15 
90 



408 Καὶ 12. 1068 αὖ. 

ΟΡΡοϑι(οηΐβ φ ποεῖ: οὔτε γὰρ κτλ., οἵ. ΡΊΙγ8. Υ 1, 2284 10: 
ἡ γὰρ οὐχ ἐξ ὑποκειμένου εἰς μὴ ὑποχείμενον οὐχ ἔστι με- 
ταβολὴ διὰ τὸ μὴ εἶναι κατ᾽ ἀντίϑεσιν" οὔτε γὰρ ἐναντία 
οὔτε ἀντίφασίς ἐστιν. 

ΟΑΡ, ΧΙ]. 

1068. 11 ἔστι γὰρ ϑατέρου μηϑὲν μεταβάλλοντος ἀλη- 
ϑεύεσϑαι ϑάτερον μηϑὲν μεταβάλλον. δος απίάοιη τηὰ- 
ηἰΐοϑίο σουγυρία; 564 ποὸ Ρῇῆγβ. ἰδχίμβ, ἴῃ 410 ρῥυίαβ μηϑέν 
ΟἸ Οὐ, βδη15. νου] ροίοβί; ὩΘα 6. ΘΗΪΠῚ ΨΘΓΠῚ Θϑί, ἴῃ Το- 

Βθὰ5 ΤοΙαίν 5, 51 δἰέδθγα τηπίαία βιΐ, δἰίθγαιη, σοῦ τηπίδία ΠΟῚ 

50, ψ6Γ6 διέ ΡΟ586 ΡΓΔΘΟΙΟΔΡΙ; τηπΐαία ΘηΪμη ᾿ἰρϑᾶ δϑί 

᾿ΤΟΪαΟ. [πὰ ρτορίεγθα ΠΟἢ δὰ ἢΪδὶ δοοι ἀθη[8}15 τπηπίδεο 
{ἰα] ροίεϑβί τοὶ το]αίίναθ, 4π18, Πσοῦ πλαζαΐα ΠΟΠ 510, ἰδ 6 ἢ 

οὐ ἰρβὰ αἰηιοιϊίαι. τη δ! 06 ΔΙ ΓΟΥ 15. τοὶ, δ {π8πὶ Τοίθγέαγ. 

Τίδψπα δά ἀοπάδηι ἃπίε ἀληϑεύεσϑαι πορϑί ποι μι ἡ ἃρέβ οοη- 
ἰθοῖ! ϑοῃνν., 4πᾶ6 σομῃϊθοίαγα ΠΟ 50] πὶ Ρ6Γ ἰδοῦ, οοά. 44, 

564 οὐΐδη δχ σομηπιθηΐ. 51π|0}. ὅ6Π 01. 3970 12. σομῇγιμδγὶ υἱ- 
ἀείαν. --- α2ῦ. Αρίοτα ααϊάθμι βαηΐ, απο ῬΊγβ. δχμιθοηί; 

τού! ἰδιηθη νι] ίδηι ἰού! 6), ΟΠ Ϊτη ἴθυτὶ ροΐδϑβί. 
1068 1---4. Τιυτγθαίμμη δπίϊᾳαϊία8 ἢ γ 8. δέϊδιῃ ἢ. 1. ἰθχ- 

(πη 6556, 4πὰμ) ᾿Γογαία δαθη σοῦθὰ ΠΠΡΤΆΓΙΟΒ. 1Π ΘΥΓΟΓΘΠῚ 

{τ μογθηΐ, ἀτᾶθοὶ 1 ουρυοίθβ. ἰθβίθβ. βιηΐ, οἵ. 5.Π0]. 5986 25. 
ΕΠ ροβίθυϊου. φαϊάθη ἃγρΘ δ Ὁ ηΪ8. ρᾶγ85: εἰ δὴ --- τότε γι- 

γνόμενον Τοοίϊι8 ἴῃ ΠΟΟ Θχοογρίο ἐγδάϊία δϑύ αδπὶ ἴπ ῬΗγϑι- 
αἶβ, αὐ ἀο]οίο οοϊημηαία ροβύ τοῦτ᾽ Θ᾽ Πα η8 1) ΒΟ ρίαγαπι Ρ05- 
55 γΙ ΔΘ. τϑείαϊββθ. Ι͂Ιἢ ρυίουα δαύΐθη ρᾶγίθ πο βαϊποὶΐ 
οαπῃ οοα. Κα εὐ ῬΗγϑβ. οοδά. ργορϑ οἰπηΐθιιβ ἃν οα] απ τό ροϑύ 
ἣν οὐ θγα, αὖ γιγνόμενον ΡΙῸ ρυδοαϊοαίο μαἰγλθαίαν, 566 νυἱ- 

ἀοίαν ργδοίογθα ργὸ νυ]. γιγνόμενον 1) γενόμενον, ν6] αποά 
ἴῃ ῬΙγ5. ὀχμι θαι γιγνόμενον χαὶ γιγνόμενον, 80. Θη πη 
γιγνόμενον γιγνόμενον, οἵ. "8: τὸ γιγνόμενον ὅταν γέ- 
νηται (ῬΕγ5. γίγνηται) γιγνόμενον. Ἰϊοίαπι δαΐαπι οϑὲ 
γιγνόμενον γιγνόμενον Θδάδιῃ 59} ΠΟΔΙΙ0Ππ6 80 γένεσις γενέ- 
σεως, μεταβολὴ μεταβολῆς οἱ 5ιμι} 1. 



Ἅ1. 1069α. 409 

“1. 

ΡῬΑπΝ ῬΈΕΘΈΕ. 

Ῥυΐου οἱ ροβίδγιου. ναΐτιβ ΠΟΙ ρᾶτγίθβ - φαδηΐιπι οἱ α[8- 
Ραΐαπάϊ ταύϊομθ οὐ ἀϊσθηαϊ σθηθτο αἰ γαμΐ, δχροβίψαμπι οϑί 

Ρτόοθιῃ. ρΡ. 29. 

ΠΙΊΙΕΡ.1" 

1.) Αιιαονζίι" α[6 διιϑείαπίϊα. ϑιιδδέαπέϊα γογλην οηιηϊιηι 

ρυΐηνα οί, 1069 18 --- 30. 

Οὐο ερϑείες ππίνουβα μᾶθο αἰβραίαιο, ργῖπι}5. 5 Ὡ]Ποδύ 
νοῦ 5: περὶ τῆς οὐσίας ἡ ϑεωρία, ϑαθϑίαπεδτγιπι δαΐθιῃ νἃ- 

τα 4ασμι βἰηξ ϑΌπογα, δα ᾿πηιη 1} 6π| ΡΟ ϊββϑιμηαμη οἷ δθίογ- 

ἤδη βι δέδηΐίαπι Βᾶ ΠΟ ΡΥ 66 αι ΒΟ 61), ΡΘΓΒΈΓΙΟΙ8. 16- 

νἰΐοσ (ς. 1 --- ὅ) βαθδβίδη! 15 τηοίαϊ οὐ τηπίδί! οὶ ΟὈΠΟΧΙΪ5, 6Χ 

115. 486 ἰηΐγα αἰεἰέ, 1069) 1, 6. 1071} 83, ἀρρᾶτοί, οἵ. ρῬγόοομι. 

Ρ- 23 54ᾳ. ϑρῃηϊῆοδί δαΐθμι αἰβραίαί!οπΐβ. ΘΟηΒ πὴ 18, αὖ 
πΟη νἱἀδαίαν δά δἰ αᾳυϊάρίαιη, φαοά δηΐθα ὄχροβίίαμῃ 56, 
Γοβρίοθγθ, Ῥτοχίμηβ. ΘηΪπὶ ΨΟΙ185, ον 6 δι ϑίδηξϊα 4αδΟΓΘη- 

ἄππι 5ἰ6, οομιρτοραί, Νιηΐγαμι ρτορίογοα ἰηνοϑίσδηάα δϑί 

βαβθϑίδηξια, «αΐα, φαϊἀααια 46 πηϊνογβιζαΐθ σουιπὶ σΟΡΊΓΑΥ ΘΥΙ8, 

βίδα θ αὐ ρυίμηιβ. οδὲ Ἰθοιι5. δββδίσπδηάαβ. χαὶ γὰρ εἰ 

ὡς ὅλον τι τὸ πᾶν, ἡ οὐσία πρῶτον μέρος: ΟὈδουΤΙα5. Πᾶ6Ο 
ἀϊεία αὐ τϑοία ἱπέουργθέθιμαν, τοραΐαπάπι οϑί, νοο. ὅλον Αγ. 

ἴθι βἰσηϊ ον 14, ααοα ΡῈΓῚ οογίδμ [Ογπιδπὶ ἀ ΘΠ Πἰαπὶ ἃο 60ῃ- 
βαιηιηδίαι οϑί (εἶ, 11. 10ὅ2α 22: τὸ ὅλον χαὶ ἔχον τινὰ 
μορφὴν καὶ εἶδος. 4 6. 1016 12: ἂν μή τι ὅλον ἢ, τοῦτο 
δὲ ἄν μὴ τὸ εἶδος ἔχη ἕν. ΜΙ 2. 1077. 28. 8. 1084 30), 
δάθο πὲ γε] ἰρβᾶπι ρ6 1 856 [ουμδιη δοάθπι ποιηΐπα ἀαβίρηοῦ (οἱ. 
Η 6. 1045. 10, αθὶ ορροῃίίαν σωρός, εἰ δὰ 4 25. 1023 20). 
ΠΙΔΠῚ 5ἱ ἐθηοιηὰβ νοσᾶθ}} νίμι, ἢοο νἱάοίαν Ατ. ἀΙΘ ΘΓΘ: 8] 

ὉΠΐν δγβ αύθηη ΓΘ ΠῚ ΟΟΘἸ ΓΔΠη118. 6556. 4π881 ἐοίπιη ΔΠΠᾳπο0α οοτ- 
Ρα5, ἀδἤηϊία ΡῈ. [ΟΥπμδι πιδίουϊα, βι θβίδη δα, ΠΙΠΠΙΓαΠῚ ἡἢ χατὰ 

τὸν λόγον οὐσία (εἴ. δὰ 44 6. 987ὺ 21), βῖνα, [ογπια, ρΓΪπιᾶ 
6856 ρᾶδγβ ραίΐαηάα 6βί. ΕἘτοθηΐπι τὸ εἶδος πρότερον τῆς ὕλης 

καὶ μᾶλλον ὄν, Ζ 3. 1029« 6; ἴοτπια δαίΐειῃ οἵ πιδίοεϊα φαοά 

Ρᾶτίοβ. (πρῶτον μέρος «20) ἀϊοιιμίαν 6586 τοὶ ἀδθῆηϊίαο οἵ 



470 “41. 1θ6θα. 

οοπογαίδο, εἰ. 4 25. 1.1. --- δ1ὴ δὐΐθμῃ, αἱ Αὐ. «20, βἰπρὰ- 

Ιαταπι ΟδΘΘΌΓΙΔΤΙΙΠ 5616 ΠῚ ΙΔ Π48Π| 6586 ΡΟΠίπη8 (χαὶ δὲ 

τῷ ἐφεξῆς), οἴϊδιη 516 βιιθβίδηψα θυ] ΠοΙρ ὁπ Ιοοαπι ΟΕ Ποί; 

ΤΟΙ ψαα ΟἸηηϊὰ Θχ βαρ βίδηξα βαβρθηβ βπηΐ οἵ δχ δὰ ἀθιηπ 
14 5101 τορϑίαῃηΐ, τὖ 6586 ἀϊοδηΐαν, Π6 0 ΒΙΠΠ ΡΠ ΟΙΓΟΙ ἃ 6 ΡΘΙ 886 
(ἁπλῶς) 6856 ροββιῃί,. (421 ἅμα “δ᾽ οὐδ᾽ ὄντα ὡς εἰπεῖν 

ἁπλῶς ταῦτα, οἷον ποιότητες χαὶ χινήσεις, ἢ χαὶ τὸ οὐ λευ- 

χὸν χαὶ οὐχ εὐϑύ. Ἠδδο νοῦρθὰ ἰΐὰ δχβιθαϊ, αὐ ΑΙοχ. θὰ 86 
Βαβθυι556 ἀἰβογίθ ἰθβίδίαν ρ. 642, 20, ργδοίθοσηαιδμῃ ααοά ὡς 
εἰστεῖν ἁπλῶς ναϊσαίο οτάϊηδ τοίϊηαὶ. ΜαΪ]οῸ ρῥτὸ ταῦτα, οἷον 
Ἔχ οίαν τἄλλα ἀλλά εἰ ἧ ρτοὸ ἤ. Εὖ μος χαϊάδιῃ ἰρβίπη ἧ 
ἴδοϊε αὐ ργαθίθγθηάα εξ ΑἸθχ. Ἰθοίο; ἧ δμΐμη πο ροΐεοϑύ ἃ]1- 
[ΘΓ ὨΪ5] ππης ἴῃ τηοάτ δχρ]!οᾶτὶ: 4π86 Ῥτδρίου 58 )5{8 εξ] 
βιαηΐ, δἃ ΟΠ 5ΠΗΡΙΙΟἰΐο, 564. φῃο διημηο ο 6856 ἀϊοππίατν, 60- 
ἄἀδπὰ πη0 40, 40 οἰΐαπι ΠΟῊ - Αἰ αι γ 6] ΠΟ - Το π 6886. Ρ61- 
Βιθοίαγσ. Αὐ δῆς δχρ δ οηθ δαπιηοάπμη 6556. σΟη ΟΥ 8 ΠῚ 
ἴδοι !α εοποθάθέ, χαϊ τοραΐαν θεῖς το] δέϊν αιὰ ἧ ΠΟῺ 5έδεϊπι μοϑβέ 
ἁπλῶς ΡΟΗΪ, 5684 ἰηβθιῖ: ἀλλὰ ποιότητες χαὶ ποσότητες, 486 

Δ νϑυθᾶ, 51 ᾿ρϑᾶτη θη Π οἶδε! σΟΠ ΤΟΥ δύ! Ομ 6) βθααοτῖβ, ἀδθεΐ 
᾿χοἔθιυὶ ἧ, 5 5θηὐθῃ πη ΓΟΒρΟΧουθ, ΠῸΠ ροίεβί. Οὐυοάβι 
Ργεοαίαιη 7. οχ ΑἸθχ. γϑοθρουίμπηβ, ἰΠ 46. ΘΟμΒΘ 6 η8. δϑέ, αὐ 
[ἢ ΒΌΡΘΓΙΟΥΙ 5. δἰϊδτη σ γθ 15. οἶπβ ᾿δο ΟΠ Βα αιηπν, αι στη 

ΡΟΙ 586 αἰτᾶψθ Βαρθοαῦ απὸ ἀοίοηάαδίι). (ὐ]η δὰ δϑύ 58}- 
βίδηἑδθ νἱβ, αὖ νοὶ] θὰ, 486 εογέπιη αϊάρίαμπι ΠῸΠ βαηΐ, ψε]- 

αὐ ΠΟῊ - ΙΒ), «ΠΟ. ἱπῃδογθηΐ βαρ βίδπεδθ, 6556. αἸοδη- 

ἴὰγ. Ὀγδϑίθσθα βι βία πε δη) ὈΥΪΠΕΙρΡ 6 πὰ ἔθπογα ἰθοῦμι οἱ ρΡο- 
[551 π| πη ἀδοδη ἤδη) 6588, νϑίθιοβ ἰδπ) ΡὨΠΟΞΟΡΗΙ 1ρ88 Τὸ 

ἰοδίδηΐαγ, απ γθηΐθ5 46 βαθρβίδῃει θ ΡΥ] ΠΟΙρ115, α25. Εἰ Βο- 

ἀἴθυπὶ ααϊάθπι ΡΒΠΟΒΟΡὮΙ (οἱ νῦν α20, 1. 6. Ρ]αίοπΙοῖ, 408 
ΘΠἾ ἢ 8105 ΑΙδχ. ρ. 0843, 16 1ῃ06}Π191 σ ! 16 ποη νἱ 460), 4πο- 
Πἶδ ΠῚ ἴῃ ΠΟΙΙΟΠΙ 5 ΘΟΘΠΟΒΟΘΠαΪ8. ΟἸΠΠΘ ΠῚ ΟΡΟΙΠ] ΡΟΠιηΐ 

(λογικῶς, οἴ. δά Γ' 8. 1000 22. 41 6. 9870 8: “ΣΙωχράτους 
περὶ ὁρισμῶν ἐπιστήσαντος πρώτου τὴν διάνοιαν. Θ 8. Ἰθδ0ὺ 

93: οἱ ἐν τοῖς λόγοις, ἰ. 6. ῬΙαιοηϊοῖ, οἵ. δα ἢ. 1..), ΠΟΙΟΏΙ 5 

ὉΠΙν ΘΙΒΔ ΠΡ 5. ἐγ] θη 48: ραίαπέ βαθβίαπεας αἰοηϊ δίθιη : ν8- 
ἴθγ6 5. διαΐθμη ΡὨΠ]ΟΒΟΡΙΪ ΠΟῸῚ ππἰνουβα οι ΘΟΥΡΟΤΙΒ. ΠΟΙΙΟΠΘΠΙ 

(τὸ χοινὸν σῶμα α80, χοινόν 1. ᾳ. καϑόλου, εἴ. Ζ 13. 1088) 11. 
16. 1040) 28 5ᾳᾳ. 1 2. 1058) 19. «].), 564 βίησαϊα σογροτὰ οἵ 

οἃ ααϊ 61} 5Ι Πρ} 1 οἰββίμηα Βα θβίδηἐϊ 5. 6556. σΘηΒ ΘΓ ΠΗ ΐ, 
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Ουδα ἴῃ Πᾶς ρατίο αἰβριαίδί! 18. Θχρ βία βιιηΐ, δὰ Οἰπμηϊᾶ 
ΒΕΡ ΘΙ ΙΟΥ 115. ἴδ ἴῃ [1 γ18 Ἰοοπιηίαν, 4108, 51 ἔπη ἰᾶηη [ι]8- 

βθηύ 50 ρύϊ, τϑϑρίοὶ ἃ Αἰ. οοπμβθηίΐδηθαμ οδΐ, οἵ. Ζ 1. 2. 4. 
1080α 25. “1. 

2) ιιδοίαπίλαγιην οθμθρα ἔγὶα αἰἱδίἑηρ"μηίι". 1069α 

90 ---2, 

δα Β δ η δγτι Ρυ πη απὶ ἀπὸ αἸβέϊηου δ ΘΘΏΟΓ8, ΦΕΟΙΠῚ ἃ]- 

[ΟΓ1Π], ΘΟΙΏΤΉΙΐ ΟἸΠΉΪ ΠῚ] ΘΟΏΒΘηδιι ΘΟΙΠΡΓΟδέϊιη, Γ68. 5681- 
Ὀ1|65 οοπεϊποαύ, δ] έοσιη, ααοα οὐ ἤσπη 510 οἱ πᾶ ]6 [Ὁ ἀ δ ]- 
ἰαΐι, 5 5 δ 8 πΔ ἱπημ] 0 01} 6 πὶ οὐ βθηβιθιι5 δχοιηίδιη. ([)6 

οὐσίαις ὁμολογουμέναις οἷ. δά 4 8. 1017) 10. ΜΗ 1. 1042α« 7.) 
ἘΠ ΠῚ ααϊδπὶ Θ᾽ Πι15. ἴῃ ἀιιὰ5 ἀἸδ Πρ Ὁ Βρθοῖθ8, 5] 6 μὶ 

Β6η51 01} Πππ1 ΤΘΓῚ 686 4π86 8πη0 [οΥΓϑίγο8. Παβοαηΐαν οἱ ἰη- 

ἰογθαηΐ, οΟοἰθβίϊα δύῃ ΘΟΥΡΟΤα δοίογπηδ βιπί, οἷ, δά Ζί 1. 1. 

εὐ δα «4 9. 990) 8. [)6 ᾿ππιη01}}} πύθῃ βαβίδηψα 4185 αἰ- 
ΒύΠηο Ὁ αν ουβὰ8. βθηΐθηΐ88, Θᾶ8. ΟΠ]Πη65 ΒΡ] ΟὨΪ ΘΟ 6886, 

60 ΡοΟϑίγϑιηδβ {85 γί σογ όσα (4αδ6 ΑἸΘΧΔΠαΙ οϑὲ ορὶ- 

Ὠ10, Ρ. θ44, 4), εὐ ργορίοι ἰρβίμι νοοὺ. Ρ]δίοηῃϊοιιπι δἴδη) οθη- 

Βϑηΐδη θαι 68, οὐ σοη τιηδίαν 60]]. Ζ 2. 1028 24 5ᾳ. 7 9. 

10860α 2 544. 56ῃ5101165. 5 )5(8} 0188 ΠΟΤ 6, 4 ΟΠ 4186 

5Βαηῦ 5651} Θά 6πὶ δαῃύ ᾿Π0}}}}1ἃὰ (οἷ. δὰ 4΄ 1. 1θ02θα 8), 

ΡΒυγβϑίοδθ οϑύ αἰβορ!ηδθ, οἷ. 4 1. 102θα 12. Καὶ 7. 1004. 15; 
πη] 0 1} 6} 55 Δ 181 ΘΟΘΟΒΟΘΓΘ, Α|1π|8 δῦ Δ ΘΒΕΟἢΪ5, ἢἰ- 
ΠΠΪΓΠ ὈΓΪΠΊ8 6. ΡΒ] ΟΒΟρ μα (οἷ. Δ, Καὶ, 1. 1.}; ἴῃ. δᾶ ροίϊδββί- 
ΠΠ1ΠῚ 586. ΠΟ ΨΘΙΒΔΙΙΙΠη, ΘΟ Δ ΠῸῚ αἰβογία αἸοϊ, 60 

[διηθ 5]: 1}Ποδύ, φα0 (6 το 8. 56 51}}}}}|0τπ15. ὈΓΘν θυ τη060, 
[ΔΙ 81} ῬΓΟΟΘΙΪ 060, (5560. 

1009α 80 οὐσίαν --- 388 πολλά. Οὕδα να]οὸ Θχβ!θθη- 
ἴα, ΤΠΔΘΏΟΡΘΓΡΟ νἹἀθηΐαν ἀοργαναία 6856 Ρ6Ὶ ΘΙ ΓΌΓΘα ΠΠ0 Γἃ- 
ΤΙΟΤΌΠΙ ; ΠΘΑΘ. ΘΗΪΠ) ἴθυηὶ ροββαηΐ ᾿ζογαΐα ἤᾶθο σουρὰ: ἡ μὲν 
ἀΐδιος --- ἡ δὲ ἀΐδιος, πδᾳμθ νυν. ἣν πάντες ὁμολογοῦσιν 
Ροβίίαᾷ 6886 ροββηΐ ροϑί φϑαρτή, «ποῃίαμη. 1116 ΘΟΏΒΘΗΒ.18 
84 πὐτυσηᾳαθ ρου Ἰη6ὲ σου 56 51}}}]1ππ Θθηπ5, οἷ. 4, 11, 1.1. 
Ῥγορίογθα βου!) μα πὶ βιιᾶ81 ΟΡ 5. Ρ. 104 βθοιΐιβ Αἰοχ, οοιη- 
τηδηίΐανίαιη: οὐσίαι δὲ τρεῖς, μία μὲν αἰσϑητή, ἣν πάντες 
ὁμολογοῦσιν, ἧς ἡ μὲν φϑαρτή, οἷον τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῷα, 
ἡ δ᾽ ἀΐδιος, ἧς ἀνάγκη κτλ., πᾶ οοπίοοίαγα δἰ ΤΒΘμηΐ- 

5011 Ῥδγαρ ιγαβϑὶ ν᾽ ἀθύπν οοιπιηθηἀατὶ, φαδηῃύαιη ΟΧ 1 αὐϊηᾶ ΘΙ 5 
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ἸηΓογρυθύδ! 9 π6 ̓ Ισού ΟΠ ροσο, ϑ6 4 πηδηθί οὐϊδη 816 δὰ ἀ{{- 
Που]ίαβ, αφαοά ργοη. ἧς «32 δὰ αἰταμηαια 56 Β ὈΠ απὶ ΤΘΓΙαΠΙ 
Θ6ηπ85 τγοίογεπαιϊμῃ οί (οἵ. ΑἸοχ. ρ. 644, 4), φιδιηαψαδιη Ρ6Γ 
οΟἸ]Ο δύο μοι ψουθοτιπὴ τηἶοθ δά σθηϊβ δϑίθγπαπι νἱἀθίαγ 
ΓΘίδγυι. 

1069) 1 εἰ μηδεμία αὐτοῖς ἀρχὴ κοινή. Ῥοδίίζαιη Ποο 6ϑί 
1 ααδοϑίοπιθιβ 0 τὶ 8, πἴγαμι πα α Ὀ] πππὶ οὐ Δοί ΓΤ ΠῚ 

ΓΟΡΌΠ δ θη] δἰηΐ ρυϊηοὶρία, Β' 4. 100θα δ, Καὶ 2. 106θα 27, 564 

Θδ) ΠαδΘΒΓΠ0Π6 πὶ ΓΤ Βρίοὶ ἢ. 1., σ᾿ Πα}Π10 ναυθο βρη Ποδί. 

ΠΑΡ. ΤΙ 

3) ΜἭμιίαΐδο κε ροδδὶξ 6586 ροπθηάα 68[ πτπιαίογία, 1069 
9--.- 4. 

σδε ἀ6 πηδίογϊα δ οχρ!!οδηάδιη ππαξαί! ΟΠ πη ΠΘΟΘββδυὶᾶ 

οὐ 46 ἀἴνδυββ πηαίαι! 15. ΘΘ ΠΟΥ 5. ΠΟΟ οαρ δ β᾽σμΙΠ δέ, θὰ- 

δηλ τηα]ο αἰ γῖτ85. δὲ Πρ ϑηία5. Θχροβὶία ἰθοίπηιβ ΡΠγβ. ἱ 
0---9. Υ1. 2. 4 φοϑη. οὖ οουγ 1 2---ὅ; ἢοΟ δῆϊη [0600 ατι86- 
Β[Π10η6 πὶ 860 ΡΓΙΠΙΪ8 ᾿]040 [1η615 Δάἀαμ ταν δ, αὖ 51 Π 9.188 
Ῥαγίβθβ ἤθ4.6 ᾿ρ888 δ] σαν υἱέ, ποα6 ἸὨΐΘΙ 568 ΘΟΠΙΠΗΧΟΙΪΈ, 

α) δ8 ---- 24. Οἰμηη!1β τπίαίο νουβδίαν ᾿ηΐον Ορροϑβιία θᾶ, 

΄πδ6 βιιηΐ δἰ ἄθιη Θ᾽ ΠΟΙ β 1] 6οΐα, ἢ. 6. ᾿ηΐθυ σοπίγατία (Π 00 

ΘἢΪΠ) βρη] Ποαπί νυ. ἀντιχειμένων δὲ μὴ πάντων, οὐ λευκὸν 
γὰρ ἡ φωνή, 1. 6. νοχ ἀἸεἱ φαϊάδιη ροίΐεβέ ποη- αἰθαπι, 564 

ΠΟῚ 6Χ 06 ΠΟ. -8]|00 δῇ Δ] 1414 Δ] πη, 564 οχ οοΪογα ΠΟῸΗ- 
ΑἸθο, ἰϑ ταν ἐκ τοῦ ἐναντίου, ΄αοα πἰμηϊγιαμη οἰ αβάθιη οϑί 9 6- 

ΠΕΙῚ5, οἱ. 17}; δίψαϊ σοπίγαγια ἢ66 τἸηδηδὲ Αἰέΐθυιμι, 51 αἰίθ- 

ΤΠ) ΘΧϑιϑί!, 60 ἰγδηβὶί δἰΐογαπι δ δἰθσιη ; ΘΓΡῸ δ τηὰ- 

[ΓΟ ΘΠ), 515 6 68 δϑύ δϑϑϑηΐιδθ, βῖν 4αδ τ α.15, βῖίν ααδηΐξία- 

{15, δῖν  ἰοοἱ, γθαιι αν 486 δὲ 50 11 ΟἹ αίατν πιδίοτια. ( Ἴεταβο- 

λῆς αυδίιον ΘΘΠΘΓα ἀΡΊ 46 ἀἰδύηρα Ατ,, οἷ. 1511. 1θ42α 32. 

ΝῚ. 1088α 31, χινήσεως {γῖα, ΟἸἶδβὰ Θ᾽ ΠΘΓΔΈΟΠΘ οὗ ἰπίθγιία, 

οἵ. ῬΗγβ. 1111. 192413. ΙΝ 7. 214«4260. Υ 1. 225) 7. ὟἼ 2. 
. 243460. ΝΠ] 7. 2θ0α 26. ἀ6 εοε]. ΙΝ 3. 31θα 28. ἀς δη. 1 8. 
4θθα 12; «ᾳιαίαον δαΐθιη τ] ἀἰβθ που χενήσδως σΘηθγα, ἰὰ- 

[ΟΓ6 5θηϑι ἢῸς ΠΟΙΠΘη πβαγρανῖΐ, αὐ ἰάθη 510 ἂὸ μεταβολή, 

οἵ. Ῥηγβ. ΠΠ1. 200) 82. 201. 12. ΠῚ 7. 201« 27. Ῥτγαηί! 

ϑ τη. οὐ. Ρ. Ὁ 584ᾳ.) Δ τηδίθιϊα φαϊάθμῃι τηπξαίαν, αὐρούα 
Ροίοηία δὰ αὐγιιμααθ 6 ΘΟΠίΓΔΙ8 ΡΠ ἀρία, οἵ. δά ΠΠ1. 
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1042. 27. [έὰ αυϊάφυϊά ἢὲ, ἐκ δυνάμει ὄντος εἰς ἐνεργείᾳ 
ὄν ἐταηβὶε (Ῥῃγνβ8. ΠῚ 1. 201 10), νεῖ ἐκ δυνάμιεει τοιοῦδε ὄν- 
τος εἰς ἐνεργείᾳ τοιόνδε, οἴ ρᾶγον ἴῃ τϑ]!αἷβ πη δ 015 σ6- 

πουῖθαβ, 17. [πάρ οπιηΐα ἀϊοὶ ροββιιηΐ Πουὶ ἐκ μὴ ὄντος, 
ἀαδέθηιβ οἱ, απ46 ἤπηΐ, δοοια!ς (χατὰ συμβεβηκός }18) αἱ 

ποη ἰά 5ἰ{ ᾳφιοά ἢέ, οἴ. Ρἢγ8. 1 8. 191) 13 εὐ αἀ Ζ 3. 102θα 
φῦ; 564. δαάδιηῃ ἢοεὶ τοί ἀϊοαπίαν. ἐξ ὄντος, πίμπηίσαμι ἐξ 

ὄντος δυνάμει. δης 5ἶνθ ρούδηξίδθ βῖν τηδίθγ δ ΠΟΓΟΠ 61, 

486 ἴπ δχρ Ἰοα πὰ πιαέδέϊοπο Ρυἰποίρθμι 5101 Ἰοσιμη νἱπαϊοδΐ 
(ΡΒ γυ8.1 8. 191 34), πο ἀββθοι ααϊάδπὶ βαηΐ νϑίογθβ ΡΒ Ϊ- 

Ιοβορῃὶ, 564. ἀϊνιπαγαηΐ ἰαπθη, Εξθηΐη ΑΠαΧαΘΌΤα5. απο 
απϊταΐθιη ροϑαϊ, 6χ 48, ασπι σΟηϊαποΐία Ομμπΐὰ οΟμρ] οἴδ- 

αν, ταίϊο ροϑβίθα σὑθβ ἀϊβοογηδί (οἵ. δά 4] 8. 989α 30 544.), 
Επιροάοοϊοβ φορά μῆγμα (εἴ. δὰ 4. 1Τ00θ0α 26), Απαχίπηδη- 

ἄδν φαοά ᾿πΠπίέαμ ( οἷ. Ζ6116ν ῬῈ. ἃ. Οτ. 1. Ρ. 77) τϑθὰβ 5βἰη- 
ΘῸ}15. ἃ «θῇ 15. βαθΙ  οἰέ, ΤΠ) οιηοογα5. ἀθηϊααθ ααοα ἀΡ.Ὲ6 
οὐ 6η8 δὲ Π0ἢ- Θἢ8 δίψιβ ᾿ΐα βίυηαὶ] ομ]ηΐὰ 6586 σοηΐθηα! ( οἵ, 

Γ δ. 1009. 27}, οὈδαοιγδπι φαδη 8} ἰξσΘγαηΐ ππδίθυι 6 ̓πηᾶ- 
Θίηθμι, --- ἘΕχίγοιημα νοῖθα 28: δυνάμει, ἐνεργείᾳ δ᾽ οὔ, Ἰϊσεί 
ΑΙοχ. οὐ [οδηπθβ ΡΒ. δυνάμει δα νουῦρθα ΤΠ ιηΟοΥ τοίθγαηΐ 

οὐ τΙάϑι Τγθπά 6]. 46 δη. Ρ. 515 εὐ ΜΙᾺ] δοῖ Π)οιμοοτγ. ἧι. Ρ. 209, 
931 Πουὶ νϑ]ϊηΐ, σομημηδίθ ἃ ΒῈΡΟΥΙΟΥ 18. βοίπηχὶ. [ἃ δηΐμη 
ἰρβαμῃ ἀϊοῖς Αν., νδίθυθβ ΡΒ] ΟΒΟρΡ 5. ἢ Ὁ ἢ δββθουέοβ 1{ΠΠ08 4α]- 
ἄδθιηη 6556 ᾿ἰρβᾶϊη τηδέθυϊαθ νοὶ] ροίοπέϊαθ ποίίο ποι (86. ΘΗΪΤη 
ΡτΟρΡα δά ἴάθμι γϑάεαηΐ, οἵ. αὐ Θ 7. 1048 357), 564 581 «5 

ΘΟΓΙΠ] Ρ]δοἰία α1Π10 6 ηΠτ|ι5. Θχοιββουι (οἵ, 4 8. 989α 30 544.), 

ΡΟΒ86 ἴῃ 115. Οθϑοῦγα ᾳαδθάδμηῃ θᾶσιμη σϑβίϊοῖα ᾿ην θη]. [ία- 
4π ΡτΟΡΆθ1]6 πο οϑί, Ατσ. ἴρβῦμπι δυνάμεως ποιηθὴ ἃρπά 
Τ)ειηοογ τη ἰην ΘηΪ556, 564, 4πᾶ6. οἰπ5. δὲ σοηβαρίπαο, βααατη 

γοσαθα]αη δά οχρ !]οαηάα ἃ] 6 ηὰ ρ]δοιϊία ΔΒ] ἶββο, εἴ. Ζ61- 
ον Ῥῃ. ἃ. αι. ". ρ. 205. Φαβνρ. ἃ. οσθην. 1543. ρ. 132. 

ὃ) 024---26. Οπαδοιηααο ππξαπέαι τηὰίθιϊανμ Βα οηΐ 510- 

ἰδοΐδιη, θα δὰ οαϊα6. τημπίδί! 18. ΘΘΠΘΙΙ τηδίθιϊα ΡΓΟΡ Ια 

αϑέ, δὰ ῃϊηΐγαμι, 4πᾶθ ἃ ΒδΠΟ τη Π6 πὶ ἃρία οϑέ, σνϑἰαί! 

γενέσει, Ξα!οοα δϑὺ τηδίουϊα ΘΘΠΘΓΆΠἋ]0 ΟΡ Πποχία, φορῷ τπηᾶ- 

ἰοτῖα ἰσοῸ πηπίδηάο ἃρία δὲ βΞ᾽μ} Π6. τ  αῖβ. ΟἿ. 7. 1072) ὅ. 
ΗΠ. 1042« 84. Ῥην5. Π 2. 194 8: ἔτι τῶν πρός τι ἡ ὕλη" 

ἄλλῳ γὰρ εἴδει ἄλλη ὕλη. 
1069) 25 ἀλλ᾽ ἑτέραν. Ουοὰ ΟἸ5. ρ. 125 5ογ!θοπάαπι 
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Ρτοροβαϊ: ἀλλ᾽ ἕτερα ἑτέραν, ϑοῖνν. δά ἢ. 1. Προθββδυίαμι 
ΠΟΙ 6586 ρΡείαί, φαΐϊα ἕτερον ᾿ἰρβϑιμη ΡῈΓ 86 55} }ΠΠοϑί συ αιη 
ν 6] ἀϊνθυύβαμι («ἐπ δἱο, πον δοίιίοάοη. πον δοἰιἑοαἰοπαν»). 564 

4π05 δά σΟΠΠΓΗΠΔΠἀ481:) δι 5 9 ἢ Πού ΟΠ θη ἰοῦ ἰοοῸ5 .4 9. 
9910 10. Η' 4. 1044« 30. 1.9. 1058 16, 11 φάτ νἹ ἀδηΐαν 

ἸΔΟΠ δὶ 6886. 
6) 9206 --- 32. ΑἸ. νίδμι ὈΓΘν ββίτηθ δὲ Βα θ ΟΒΟΌΓΟ 81- 

ΘὨΪΠοδΐ, αὰὰ 60 ρον ΘΔ α5, αὖ οχ πηδίθυϊδ, αὰ86 ροίθπεἃ 

Πα] 4 δϑέ, τθηὶ δοία οχϑβιβίθηξοιη ΠΟΥῚ ᾿πέθ Πρ ϑπηι58. [ἃ απο 
Πὺ ΠδΥΪ δχ ΠΟῸῊ - ομΐθ ῬΓῸ ΘΌη06880 ΡΟΠδίαγ; ἴδῃ {Γ68 αἰδβέϊη- 
ΘΔ αΙ ΠΟῊ - ΘΗ 15 515. }ΠΟ ΔΙΌ Π65; ἰηΠ46 ἀπῖοθ 681), 4186 τηᾶ- 

ΤΥ π ροίεπέϊα ᾿ἰηβίσποίαιη ἀδποίαΐί, ἃ δχρ!!οδπ ἄδτη ταιιξαίϊο- 

Π 61 ἰ4Οη απ 6888 Δρρδγθθιί, Ηδηο ΘΟΠΟΙΒΙΟηθ πὶ αἰ ΠΔ ΠΟ Πΐ 

τη8 9:15 ̓ δρθηζίαπι ρϑυιηϊ (εἰ δή τί ἐστι δυνάμει "28) ἀιδιῃ 
ἀἰϊβεγίε βαρ !οαῦ, πθὺ 485 σψϑ] Ὁ 6586. ἐγθ8. ΠΟῊ - 6ΠΕ15. 5:5 ΠΠ- 
οδίϊοη685 Θχροῃϊ. ΤΠ ἰβία5 Ρ. 5 ἢδθο Βαροῖ: ΝΟ - 6ῃ 8 δὲι- 

ἔθη {τ 5 Π]0 415 αἀἰοι αν, ὑπῸ πο Ἂ0 4π0α ρΡΘηϊα8. ΠΟῚ 6ϑύ, 

Αἰίογο αὐ ρυϊνδίϊο τοὶ οὐίαθ ορροβιίδ, ἰθγέο ᾳφαρα ρμοίοηίία 
δβϑί. ΑἸθχᾶπάον φαοα ἀδ ρῥυίμηᾶ ἃ (εγίϊα 59 ἸΠοδῦΟΠ6. οθ0η- 

56 ῃΕΠ{, ΡΓῸ βθοιπάδ δαξοπι ΡΟΠΪΐ τὸ μὴ ὃν ὡς ινεῦδος Ρ. θ47, 6, 

τϑοίία8 ᾿ἀ4]Ί6ᾶ556. νι ἀθ ϊέαν σοηΐογοπί Θ᾽ 10. 1051α 54. Ν᾽ 2. 
1089. 26. ' 2. 102θ0α 32. --- ϑεά 51 οοῃβίαί οππηΐα ΠΟΡὶ ὃχ 
πιδίουϊα, ἰδιηθῃ ΠΟῊ 6. 488} 060 τηδέογϊα πα 0 6ὐ Θ᾽ ΘΠ ΓδίαΓ, 
εὐ δὐγαηΐ, (αἱ 5] ]οἰἴου ροβίέα πιδίθυϊᾶ ᾿ζθιηα 6. ΒΡ Π106 
οδιιβᾶ, πᾶ αἰβοθυμαΐ Ἰπδύθυ 8 ΠῚ, ΤΟΓΠῚ σι! ἰαίθμι 5101 νἱ- 

ἀδηίαγ δχρ]οιῖ556. Ὑ δε ἴῃ ΑΠπαχαρΌτας ἀοοίγίπα, 4.8} 61] 
Ατὶβίοίθ δβ. οουί ρϑι!!ο δηΐθ βἰϑ Πανὶ, 51] ἀηἃ δϑύ τηδίθυ!δ, 

πᾶ ΠΙΘἢ8 486 Θᾶπι| ἀοῇηϊαί, ΠῸΠ πηἰνουβίίαθ. ΓΘΓ Π), 564 
απΐοα ἐχεῖνο ἐγένετο ἐνεργείᾳ οὗ ἡ ὕλη ἣν δυνάμει 31 (ἶ8, 
Ροΐϊιι5 5ου 6 πάσῃ οβέ: ὃ ἡ ὕλη ἣν δυνάμει, ψαδιην!β δὲ οοἀά. 
οἱ Αἴοχ. ᾿μνι5; να!οαία θηΐη σοῦθα ΠΟῚ νἱάθοὸ ἀποιη0 40 
οοπβέγαϊ φ᾽διηπηδίϊοα ροββίμῦ). ἘΟτιηᾶ δηΐπὶ ΕὉ] τιηὰ δδάθι- 

46 εβί, αἰνουβιίαβ τθροίθηα δϑέ 6 πιδίοτία, 8. 1074. 82. 

Ζ 8. 1034. 7. 
4) ν82---34. Ἐχ απΐνογβϑα Βαϊ 5 ΘΔΡ 15 ἀἸβραςαί! 9 6 60Π}- 

οἷαι {τὰ 6556. τουαπὶ της ὈΠΠΠππὶ ῥα ποῖρία, [ουππδμ ρυϊνὰ- 
Π0Π6Π} πηδίουϊδπι; οἵ. ῬΗγ5. 1 Ὁ 544. 
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ΟΑΡ, ΠΙ. 

4) Νίοο πιαίορία ργυΐμια ἢθὸ ἤόογηῆῖα ργΐηια βθηοναίεν, 1009. 

90 ---107θα 4. 

ΜΜαὐθγ πὴ ΡΥ ΠῚΔ ΠῚ ΠΟῊ Θ᾽ΘΠΘΙΤΊ, 566] ΘΘΠΘΓΔΠΑΙ 6586 ρτίη- 
αἰρίαιη. ἀοιηοπδβίγαῦ Ῥηγβ, 1 9. 192α 27 --- 34, Ὧ6 ἴοτιηὰ [46Π| 
οοιμρτγοθμαύ Ζ 8. 1033. Ναοαίύγαμα αἰδβραίαίοηθα μοο [0600 το- 
ΒΡΙοἰΌ, βθα Ὀγονιζου προ βἰσηΠηοδί, [ἢ ᾿ῃΠηΪία) ἴογα Ὁτο- 
ϑτθαϊοηάμμι, 51 μδθο ρυϊηοῖρία οὖ ἰρ8ὰ ΠθΡῚ ΡΟβθυ μηι15. --- 
Τιῖὰ τϑααϊγὶ ἴῃ ΟἸμπὶ φΘ ΠΟ ΙΙΟη6, τὶ (ἢ. 6. ἐξ οὗ), ὑπό τι- 

νος, εἴς τι, οἵ. Ζ 1. 8. --- δ8ὅ μετὰ ταῦτα ὅτι, 1. 6. μετὰ 

ταῦτα λέγειν δεῖ ὅτι, οἵ. ῥτοοαπι. ρΡ. 24. 

Ὁ) πιαο “ϑηον απΐιιν" οπιηΐα Θ᾽ 6:61" αἸἔιμ" 6 διιῦδίαπίϊα οἰδὲ 
οοΒπομιῖηο, 1070α 4 --9. ' 

Ι͂46πὶ βου α5. οχριοαῦ Ζ 7. 9. Νξο βο᾽ππι ηἰπηῖα Ὀγαν!- 
ἰαΐθ οὖ οββοιγίαία μΐο Ἰοεῖ5 ἃ 1|ὰ ἀϊβραίαίοπα αἰ ον ( οὐ- 
Θῃΐπὶ τὸ γίγνεσϑαι ἑχάστην οὐσίαν ἐκ συνωνύμου ἅπὸ δχοπι- 
ΡΙοΟ τοὶ πδίιγα 5 ΠΠπβίγαί, ΒΟ] θηηΐ 110 ὰο ἴῃ τ, ἄνϑρωπος 
γὰρ ἄνθρωπον γεννᾷ α8, οἵ. «α Ζ 7. 1032α 25, πδο τϑῦαμ 
ΔΡΕΠΠ οἰ πὶ ΘΕ ΟΠ πὶ Ἔχρ] θα), 564. δἰ 60 ᾳαοά “6- 
ΠΟΡδΕΙΟμ6. ἴουγίυα ἃ. βροῃίδηθα ἴδοι πι5 ἀοἰμηριαγ. ΠΠ1Ὸ 
ΘΏ1 ΘΧΡΟΙΪ ἴῃ τ 15. [ΟΥα {15 ἃ6. Βροῃίδηοῖβ δα πθη 4πο- 

ἀδυμηο 0. 6856 ΘΘΠΘΓΆΠΑΙ Τα ΘΟ ηθ δίαιιθ ἴῃ 115 486 Πδέμτᾶ 
γ61 ἃγίβ οοῃῇΠοϊαμίαν, 1032) 23, Βΐο νϑῖῸ βδίϊ8 Ββαροί, τὴν 

τύχην οἱ τὸ αὐτόματον φυϊναίίοηθ5 ἀΐοογα παίΐαγδθ οἵ δγίϊβ, 
αὐ 46 115. ἀΙββειθγα Π1Π1} ορβ νἱἀθαίαν. --- Αὐτβ δ. δίατδα 
χαρά ἢ. 1. βΒέαίιι!ε ἀἰβογη θη, [ἀθη 4101 ροίθηξίαθ οὐ πδίπγδο 
βίδία!ς, εἴ. δὐ Θ 8. 1049) 8; πιμηίγαιη ΘΟΠδογοηΐ πίθου 56 δῖ- 

[[5. εἴ ροίεπέϊαθ ὨοίΙΟΠ 65, οἵ. 1.1. 1025) 22. 2. 1027 6. Ζ 8. 

1033) 8. Ουϊά [ΙηΐονΡ 56. αἰ οναηῦ ἡ τύχη εἰ τὸ αὐτόματον, 
δχροϑίίαμη οί Ρῇγϑβ. ΠῚ 4 ---, ἀπὰς ΘΟ] Πρὰ8. τὶ τὴν τύχην 
ἀἴσογθ ν Ϊ 586. Ὀαϊν δ ἤθη απδηάδιη ἃγῖ18, τὸ αὐτόματον 
ΡΥϊνδύϊοηθμι Ὠδίπγαθ, οἵ, δὰ Καὶ 8. 1065« 80. --- - α τὰ γὰρ 
φύσει οὐσίαι χαὶ τἄλλα. δες γοῖθα 581 φιδιηπιδίοπι 60- 
ΤΠ) ΤΑΙ ΘΠ: ΒρΘοίδιητιβ ΠΟ ροβϑαῃῦ ΔΙ ΠΟΥ Θχρ] ! οατὶ, Πἰ5] αὖ 
τὰ φύσει εἰ τἄλλα 5υθϊοοι!, οὐσίαι ρταεάϊςαι Ἰοσαπι μαθοδηΐ; 
1ΐὰ ΘΟΠἰΙρ Θηΐα δ  ββίμη 8 οὐ σου ῖ5 ἑχάστη οὐσία, εἰ Θδιη 

ἴεγθ Βαθθθιιπὲ βθηξθηίίδμ, ἡαδιῃ ΑΙοχ, ἴῃ ρυίογο Βαΐιβ Ἰοοὶ 
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ἱπίογργθίδιομθ Θχρ!!οαἱν ρ᾿. 648, 32: οὐ μόνον τὰ φύσει γι- 
γόμενά εἰσιν οὐσίαι, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα ἤτοι τὰ ὑποχείμενα 
ταῖς τέχναις οὐσίαι εἰσίν. ΟΡ Βοιν ία5 νΘ ΒΟΥ ΠΟΙ 81} 6Χ 

βγθνιαίθ ἀϊοθπαϊ οὐία δϑί, ψαδμὶ ἰπ 46 ᾳυοά ἱπάἀοπηϊίε τἄλλα 
αἰχιῦ, απὸ νοοαθα!]ο 486 Γ65 5 σ᾽ ῃὩ]Πσοηΐα ῬγΟχίη!0 ἀθΠΊ ΠῚ 
6Χ δῃιποίαίο ἀἰνί πανὶ ροίοβί. --- «8 ἄνϑρωπος γὰρ ἄνϑρω- 
πον γεννᾷ. Ἰλοίογοηἄα πᾶθο 6588. 84 φοῃῆγιηδη δι ΒΡ 6Γ10- 

ΤῸΠῚ ΘΗΠΠΟἰ ΔΕ ΟΠθὴ α4: ἑχάστη ἐκ συνωνύμου γίγνεται οὐ- 
σία, νοῦ ΑἸθχ. τποηού ρ. 648, 50; ἐταῃβροηθη δ δαῦθμ) 6556 
1Πππὰ ἴῃ Ιοσοιμι, 4086 ϑοινν. δϑύ βϑηίθηίία, Π0 ἢ ἉΤθΙίγον. ΕἸ- 

Θηΐπὶ οἵ τηαϊίιιμη ἢ ΘΟ] Θης18 6 ΘΟ ἀΘη απ ἤπῖο αἀἰβραίδί!οΗ], 
οὔ, 51 ὑγδηβροβίία δβϑβϑηΐ μᾶθο νυ, ΠΟῚ τη 915 ἃρία ἀοἰηα6 
ἀϊοοθγοίαν: τὰ γὰρ φύσει χτλ., 4φαδ6 νεγρᾶ εὐ 1ρ8ἃ δά ἑχάστη 
οὐσία τοΐετοηἄα 5ιιηΐ. ὴ 

6) δρϊδεϊηριλέιν" πιαΐογῖα., ζογηια, 765. θὰ εἰἴναγιθ ἐθ0π- 
οὐ δία. (ῤιιαον ζει" τιν ΚΟΥ 6 06} 86 6556 ροδϑὶπέ, οἱ αἰϊδι- 

αἰἱοαίτω" Ταεία εἰλδίἱποἴἑοτιο. ψιιαθ σαιιδαθ ρ»ΐον 65 δἱπέ οὐ ϑοίει, 

γαθ δἱηνιῖ, 1070α 9 - 90. 

α«9 οὐσίαι δὲ τρεῖς. Τιβάδπι ν ΥΡ 15 βαρτα, 1. 1069α 30, 
Ρδγ ΠΟ ἤοὴη βαδίαπεϊδθ ᾿οΠρ6 ἀν ουβᾶπι 59 Ἡ] σαν τί. {ΠΠ1Ὸ ΘΠΪηι 

ΔΙ] π5. ΠΟΙΙΟΠἾ5. βθϑίδῃίϊαα ἀἰν! ἀϊταν οὐ ἀἴνουβα σουπτη 9᾽6- 

ΠΘΓὰ αἰδε πο ππηΐαν, 1 φα!ά θη ραγί 6 ΠῚ τί π65 βαηΐ φϑαρ- 

τόν ἄφϑαρτον, κινητόν ἀχίνητον: Ὠΐο νΕΓῸ ἴῃ δδάθῃ σα, δ 

Θἃ αυϊάοπι τημα }}}}1, 5 ποῖα 6 αἸβε πο απηΐαι 56} 5ἐδη 86. Ω0- 

ἴδθ. δίᾳψιῃα οἷ 5]η9}}8 ἢ]8. ΠΟΙΪ8, τηδίθυδθ εὖ [ουηδθ, δ δἱ, 

46 6χ πίγδηια οοαϊαϊδ, τοὶ οοπογθίδα ἢ0ο ἐγ] πγ, αὖ ΡΤῸ 

Β 5(δ {118 μα θθδηίαν, οἵ. δά Ζ 2. Μίαξοθγίδιη διύθμ ααοα ἀἰ- 
οἷν 6856 τόδε τι, 1. 6. ἀεΠηϊίι πη απ] ἀρίαπι, ἀρϑγία τοραρηδί 

}ΠΠ15. Ἰοοἷβ, γα Μ|1. 1042α 27: ὕλην δὲ λέγω ἣ μὴ τόδε 
τι οὖσα ἐνεργείᾳ δυνάμει ἐστὶ τόδε τι. Ζ 8. 102θα 20, 27. 
ἄς δῃ. ΠΠ|1. 412. 7, ἘΠῚ Π158. 1ρ5815 νϑυθ!β τόδε τὶ τηδύθυ ἃ 6556 

πορδίμν. 564 δἀαϊ οσοτίθ απο δᾶπι ἀοἐπ! ΠΟ πθηὶ ἰαχϑύ 4π0- 
ἀδποάο οἵ δχοιβοί, τῷ φαίνεσϑαι, 1. 6. νηδίογϊα ΠΟῚ ΤΘ 

νϑιᾶ, 564 ππδρίπδίϊοπὶ ἰδηίπμι ὁδί τόδε τί, φαθηΐδιῃ ροΐθῃ- 

(ἰδ) Πα] εὐ τοῦ γίγνεσϑαι τόδε τι. ἴΐα ΟὈΒΟΌΓΙα5 16 πὶ ν᾽ ἀθὕαγ 

αἀἰχίββθ, φορά 111. 1. ἀρίϊι5. ἀδἤηϊνι: δυνάμει ἐστὶ τόδε τι. 
((ὐομίουτι εα ν. τῷ φαίνεσϑιαι οἰἴδμι ροίεβί, φιοά ὁρισμόν 
πηδίου 8 6556 Αὐ. ποσαί, Ζ 10. 103θα 8, οὐ Ῥ]αίο φαΐ ἁπτὸν 
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λογισμῷ τινὶ νόϑῳ ἀϊοῖν Τίμι. 521». οἵ. ΑΙοχ. Ρ. 122, 25. ΤΙ. 
ἄς 8η. ρ. 325. Ῥνορίον δάαϊία μαθὸ νν. τῷ φαίνεσϑαι ποη 
ΡΟβδίμη 556 η Εἴ ΘΟΠ νυ ΘΡΊἜΓΟ, ρᾶγί. μη δηίο τόδε τὰ ἀδ οοηῃΐο- 
οεἴιγα δά οπίϊ.) ΕΧθηρΙἃ πιδίουϊαθ 410: ὅσα γάρ ἐστιν ἁφῇ 
χαὶ μὴ συμφύσει, ρΡοεϊα 6586 ἃρρᾶτγοί 6 ρδτί}τι5. ΘΟΓΡΟΥΊ8, 

4πᾶ6 ποπμάμππῃ δα ἰοί8. ΘΟΥΡΟΙῚΒ ἰΟτιηδιὴ οὐ ἀηἰ αίθη οθᾶ- 
Ιαδτγαπί, εἴ. Ζ 16. 1040) 6. --- ἘΟτμα δαπΐθιη, 4πδς ἀοἰηϊαῦ 

τηδίθυ 81, φύσις νοσδίιν 411 δὰ Πυΐτ8. ΠΟΙΏΪΠΪ5 νἱ, 46 ααᾶ 

ἀϊοίπιη οϑὲ δα 4 4. 1014 35. Ζ 7. 10324 23. Βδάθδιῃῃ [οΥπιὰ 

ΔΡΡοΙΙδέαν τόδε τι, φαοῃΐδμ ΡΘΙ [ΟΥμΠ δ πὶ Ἰηδίουϊα, αὖ ΘΟ τη 
'φυϊάρίαπι 510, ἀεΠηϊξαν, οἵ, Ζ ὃ. 1029α 27. Τ)οπίαια ἕξεως πο- 

τὴπη6. 4αομοο ροίμποει [ογηὰ 5] ΟΠ ΠΟΤῚ, ΔΡΡΆΓΘΡΙ 51 Τ6- 
Ρυΐανθυίμηιβ οἰάθιη στερήσει οὐ ἕξιν (οἵ. 4 10. 1018κ 84. 

12. 1019 6 54ᾳ4ᾳ. 1 4. 1θῦδα 33) εὐ εἶδος (4 2. 1069) 3. 

4. 1070 11} ορροῃὶ; ὑπάρ ἢέ αὖ ἕξις οἱ εἶδος ἰδιηαιδπι 5υ- 

ΟΠ πᾶ ἰηΐοι 586 σομϊπποδηίαν 17 ὅ. 1044 338: τοῦ μὲν καϑ' 
ἕξιν χαὶ κατὰ τὸ εἶδος ὕλη. --- (δίογαμη πᾶθο νουθὰ αἰ 8]1- 

4πδην μα θδηΐ ΘΟΠΙΟΓΠιδίί 6 πι, νυν. εἰς ἥν ροποϑηᾶὰα ν᾽ ἀθηΐιν 

Ροϑβί ἕξις τις. 

Εούμὰ ποίΐομο ααϊάοπι ἀϊδιϊποία οϑύ οὐ ἃ τηδίοθυϊα οὖ ἃ 
Τ6 σοπογθία: 864 αὐππὶ ΤῸ 510 40 15 βοϊαποία ἤθοη6 α086- 

ταν. [Ι͂ἢ τορι ἃ ΠΟΙ] 1018. ΟΠ 6586 [ὈΥηΔ ΠῚ 86] ΠΟ ΥΆ ΠῚ 

Ὁ ἴρ88 τὸ δρρᾶγοί (οἷ. Ζ 8. 1033) 19. Η . 1043 19), ἢϊ51 
415. ἃγίθμι, 4π86 δϑί ἰὉσμἃ τοὶ ἃ Π61815. βίη 6. τηδίουϊα ( οἵ. 

αΞ80. 4. 1070) 833. Ζ 7. 1032. 32, 11 544ᾳ. 9. 1034« 24), 

βο ποίη ἃ γ6 δχβίβίοσα αϊοαί; προ Παηΐ ᾿ηξογοαηΐν ἰΟυπδ6 

Τοῦτη δ ΠΟΙ αἰ πὶ δα ἄθιη ἴῃ πράτ] ἃς γ65 οΟμποτγοίδο, εἴ. 

Ζ 8. 1033) ὅ. Οὔὕάγο 51 οπιημΐηο ἰάθδθ 6886 σθηβοηάδα βαηΐ 

(εἴπερ «17), τϑοία Ρ]αίο παίαγα! απ τουπὶ Πηΐθ5 δὰ5. οἷτ- 

ΟαμΒΟΥΙρ5810 (οἵ. δά 41 9. 9910 3), εἴπερ ἐστὶν εἴδη ἄλλα τού- 
των, οἷον πῦρ, σάρξ, χεραλή «19, 1. 6. 5ἰφαίά οι. ΟἸΠΠΪΠῸ 

1Ι4686 βίαίιθη δ ϑαηΐ αν ουβᾶθ 40 15, 486 Δρδυίθ τηϑίθυϊδθ 
Ιοοο Βα θθηάα βαηΐ, 4818 βιιηΐ 19:15. ΘὩ1Ὸ οδραί. Πδθο ΘηΪπη 
ΟἸηΠΪᾶ ΡΓῸ τηδίοσϊα Βα θη βαηΐ, οἵ οἃ φαϊάθπι βαβρβίδηξία, 

4086 Ορίϊπηο ἰπτ6 4 ποιηθῃ 5101 νἱησίοαί, ἡ μάλιστ᾽ οὐσία, 
'. 6. ἡ ἄτομος οὐσία οἷον ΣΞωχράτης Καλλίας (εἴ. ΑἸΙοχ. 
60, 27}, 5] Θοίδην 5101 Πα]οί αἱ εἰπηδπι 1. 6. ῬΤΟΧ μηδ Τοὶ 

ἀοἰηϊΐαθ, τηδίογίδη, εἴ. Ζ 10. 103. 30: χαϑ᾽ ἕχαστον δ᾽ ἐκ 

τῆς ἐσχάτης ὕλης ὁ ΣΣωχράτης ἤδη ἐστίν, καὶ ἐπὶ τῶν ἀλ- 
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λων ὁμοίως, οἱ δᾳ ἢ. ]. --- εῖθα οἷον πῦρ --- τελευταία 
ΑἸΟχδπ θυ, οἱ 0 ἀοο απ Δββθηθγ! Ο})}5. ρ. 131, ἐγδηβ8- 
ΡοΟϑβιία 6558 ραίαῦ ΠΡΥΔΓΙΟσα ἸΠΟΌΓΙἃ, ΘΠ δππὶ Πα] Θδηΐ 
Ιοοιι ροβὲ ὑποχείμενον «11. ΝΟη ὨΘΡῸ ἃρία 1Π16 δὰ ἴὉΓ6 

ΡΟοΒβιία, 564 χαὰπὶ ροβϑίηΐ οοτί ᾿ῃ(6]Π|οὶ πο ο [060 ἰδιπαδπη 
ΘΧΘΙΠΡ ΠῚ ΤΘΓΕΠῚ τηδίθυ ] 1, ἃ ἀαϊθ5. [466 ἀἰβ Πρ Δ ΠίαΓ, 

Δα 1ὐαν υη, 486 δϑύ ᾿αϊ5. ΠῸΤῚ ταί, ααϊἀαδιη ἐδηίδγα. 
Ἠπεῖβαιθ ἴῃ τηθάϊο ΑΥὐ. τ ]ααϊξ, ταὐγπη [Οὐδ 6. 5ΘΟΥβ τη 

ΡΟ 86 81η0 Π60η6, αἰ ΓΙμηἱ δαύθιη θᾶμη 4 ΘΒΙ ΟΠ ομ δἀαϊία Ρ 6. 

Ρδγεοαϊαμι οὖν 5 ϑυμηίοη 5. ]] ρθη: τὰ μὲν οὖν χινοῦντα 
- ἅμα «21. Ούσιη ολμπιβᾶ6 τ᾿πονοηΐθβ ργδθοθάδηϊξ ἐθιηρΟ 6 

14 αυοα πτπονοϑίαν οὐ οἰποιίαν, ποίΟ νοτῸ δὲ ἴουμπηδ 58] 

Οὔ] ΤῈ 510, Π66 ΤΑΓ ΟΠ 6 ΠΑ Θἤλ115, ΟΕ [ΟΥ̓Δ Β56ΟΥ̓ΘΙ ΠῚ 6586 

βίαι, ΒΘ] 6. ΟΡτ5 δϑί ἢδο Πυροίμεβὶ δα δχρ]]!οδῃάδιη 96- 
ὨΘΓΔΙΙ ΘΟ θῖη, ΟἹ Βα Ποϊπηΐ σαιιβᾶθ τηονεπίθβ, οἴ. Η 6. 1ρ45) 

17 544. --- μη! 6886. σδιιβδ:) ΟΥΠΙ ΔΓ ΘΠ} Οἴαπὶ ᾿ρ88ἃ ΓΘ Ἔχρο- 

πη ΑΠδ]. ροϑί. 1 12. {στιαι παδοάδπι [ΟΥ̓Δ 6. ἐθηρΟΓΘ 58- 
ῬΘΓοπΐ θᾶπ αιιλσαμ σΟηϊπΠΠοΐδ 6 δγαηΐ πηδίθυϊδη), δα αἰΐαιη ααΐ- 

ἄδμι τοιτοἱί ἀἰβραΐξαί! ποι (σχεπτέον α 25), 564 5᾽σῃ!Ποδΐ διηθ ἢ 
Ρᾶιέθῃῃ αδηάδιη δηΐπηᾶθ, τὸν γοῦν, ῬῈΓ 86 δ βϑῃῃοίδῃι ἃ 
ΘΟΥΡΟΙΘ Θχβιβίοιθ 80 ρυορίογοα ἱπημπ]ου 8 ] 61 6856. Ασουγδίϊα8 

ἀἰβριθη8. ἴῃ ΠΡ γ18 46 δηΐμη8 ΠΟῸῚ ΟἸΙΠΐηΟ τὸν γοῦν, 568 

τὸν ποιητιχὸν γοῦν σοΠΠγηηδύ πη] οΥ δ] 6 πὶ οὖ ἃ σΟΥΡΟΥ 5 Θ0πι- 
ΤΠ] ΟΠ 6 ΠΏ 61 6556. (“Ἷ. ργαθίου δὰ 4ὰ86 δῇ 21. 1θ026α 
δἀποίαν!, 46 δη. ΠῚ ὅ. 4304 17: χαὶ οὗτος ὁ νοῦς (ὁ ποιη- 

τιχός) χωριστὸς χαὶ ἀπαϑὴς καὶ ἀμιγὴς τῇ οὐσίᾳ ὧν ἐνερ- 
γείᾳ. --- χωρισϑεὶς δ᾽ ἐστὶ μόνον τοῦϑ'᾽ ὅπερ ἐστί, καὶ τοῦτο 
μόνον ἀϑάνατον καὶ ἀΐδιον. ὁ δὲ παϑητιχὸς νοῦς φϑαρτός. 

Π 2. 413) 20. Ττοηά. 46 δη. ρ. 49] 54ᾳ4ᾳ. Ζ6] ον Ῥἢ. ἃ. τ. 1. 
Ρ. 497. 

Εχ Πᾶς πηΐϊνοῦβα ἀἰβραίαίίομθ ἀρρᾶγοὲ (φανερὸν δή 427) 
81 σΘΠΘΥ ΔΕ ΟΠ ΘΗ σοτίθ δὲ τητπίδί!ομθ μὴ ΘΧρ] δ ηάδπι (διά γὲ 
ταῦτα ) ὨῸΠ ΟΡ5 6886 ΡΟμΪ 4685, οἵ. δὰ Ζ 8. 1033) 26; οἱ 

4πᾶ6 Πδίμτγα ἢ ΤΟΙ δϑὲ Τδῖ0, τὖὸ ΠΟ ΘΧ ὈΠΊΨΘΙΒΔΠ [οτ- 

ΤΠ ΔΤ ΠῚ ΠΟΙΟΏΘ 564 6Χχ 51Πη01}}18 ΓΈ θ5. ψ6ΓῈ Θχβιβιθηθιι5 δίη- 

ΘΌΪΔ6 ΤῸ5 ΡΓΟογθθηΐαν, θδάθμι δὔϊδηη δϑι Τ ΘΓ ΔΡΕΠΟΙ ΔΙ Π μη, 
α29, ᾳιδ8 ἃ 8510 4πᾶθῆὰπθ ΔΡΕΠΠ606, [ΟΥΠΙδΙη ΓΘῚ ἀραὶ ΔΗΪΠΠ.ΠῚ 
ἀοϑεϊπδηίο, οἰποιτιπίαν, οἵ. δὰ «14. 
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ΠΑΡ. ᾿Ὺ, 

7) ϊυονϑαγιπι γουην αἰἰυοῦβα φιΐάθην διέ οἰθηιθηία. 

φιιοααπιπιοο ἑαπιθὶ οπεηϊμην γ᾽ δυιην Θακίθηι ϑιιέ δἰθπιθηΐα, 

1070« 80---21. 

ΒΙΠΡΌΪα5. ΤῸ5. 51] σοηβ ἀθγδτηι5. ἀπ46 ἀπ] Βαβη 6. ΘΧ Οδι1515 

οὐδηΐαῦ, ἀϊνουβαθ βηΐδ αἰ ουβα ἢ ΤΟΓΙΠῚ οδ586; 51 ΠηΪ- 

γουβ}]} ποίϊοπα οδιιβὰ8. ΘΟ ρΙ δοίη (ὧν χαϑόλου λέγῃ τις 
α« 82) εὐ απδ6 51ξ τπαΐπα δᾶγαμ Γδέϊο 80 5 πη] ΠππᾺ 0 «ΙΔ ΘΥΙ ΠΤ 

(χατ᾽ ἀναλογίαν, οἵ. δὰ Θ 6. 1048) 7). δαάδπι βαπέ ΤΘΙΌΠῚ 

οππηΐπι Ρτἰπεῖρία οὐ οαβαθ. ΠΠῚ πὶ ΡγΟροβἰ ΟΠ ΘῈ ΘΟμΡΓΟ δύ 
Ατν. «88 ---Ὁ10, Βᾶπς 8] ἔθγαπη ΘΧΘ ΠῚ Ρ}15 {ΠπἪρίγαΐ ὁ 10 -- -21. 

αν) α38 --- 10. Τ)οπηοηβίγαίατιαβ ΠῸΠ 6556 ΤΟΓΙΠῚ ΟἸΙΠΙΉΤΗ 

φάθι ργϊποῖρία δὲ δ] εμιθηΐα, ἃ αϊνουβιέαί οδύθο τ Γαι ΡΓῸ- 
Ποϊβοϊίαν, δὲ ἀΐνεγβα μᾶθο βΘηθτα ΠΟ ΡΟ586 δχ ἰἰβάθιῃ Ὀυϊποῖ- 

ΡἢΪ5 τορϑίὶ ἀποθιιβ ἃγθτπηθητἷ5 οοιηρτοθαΐί, 436 --- 4, 4 --- 10, 
Ὁ] φαϊά θη τ ΙΖ δγαμ ργδθίθι 5 5ίδ ἢ 18 ΠῈ σαί  ΘΌΥΙΔΤ ΠῚ 400- 

πίδη) οδάθπι θοῦ δϑέ γαΐο, ἃ 80, βαΐξῖβ Βα θδὲ ππαπὶ τ ἰ ΔΈ] 5 

σθηῖιβ, Ἀρογεἰββίπηθ {Ππ4 φαΐάθιι ἀἰβειποίπμ. ἃ βα βίαπεϊα ( οἵ. 

δὰ 41 9. 990) 20), ρτο δχθιιρο ροϑβυῖββθ Ασ ργίπιαμι 4α1- 

ἄσπι πὰπς ἴῃ τηθάππι ἀγοτιπιθηξαίαγ. ῬΟΠδιητ5. Βα βέδη 8 πῃ 

δὲ στο ατ!οπθιη οὗ το]! απᾶ5 ρου μθ σαί θθΌΓΙἃ8. ὃχ ἰἰβάθῃι 60ῃ- 
βέασ δ᾽ οσπμθηΐ5. ἴδ ἢΟς ΘΟΙμηΠη6. ΟἸΠηΪαπΙ δἰ οπηθπίπιῃ δαΐ 

ἀϊνθυϑιιμη 6586 Ορουγίοί ἃ οϑέθὍΤΠ5 81 ΠΠΆΙῚ Αἰζθυδιην 8 ΘΧ 10515 

ΟδίθοΟΥ5 6558, Αἴ ποη ροίεβί ἀἰνουβαπι 6556 ἃ ΟδΘΘΌΤΙΒ, 

ἀπο ηΐδπι 4 ΘΟ ΠΑ 16 51Πΐ 511} ἈΠῸΠῚ ΘΧ ΒΌΠηΠηΪ5 11Π158 Θ᾽ ΠΘΥΙ 118 
οδάαηΐ, ὨΘαι6 ἈΠῈ σθηῖ8 (χοινόν ὃ2) ργδθίεγ 1Π18 Τρ δ ΓΙ 

Ροίεβί, 1: παρὰ γὰρ τὴν οὐσίαν κτλ., εἴ. 4 28. 1024) 15. 
Κὶ 9. 1068) 8. Ῥηῆνβ. ΠῚ 1. 200) 34. Αη. ροβί. 1 22. 89) 1. 
Ττοηά. Καί. ρ.149. Νξο σεῖο ὑπὰ δχ ΘΔ ΘῸΓΙ5 ΤΟΙ ΔΓ 

ΡΟΐδβε 6586 δἰ οῃῃθηέιμμ ; ΠΘα 6 Θηΐπὶ Βα βία πέϊα το δέ ΟἢΪ5. ψ 6] 

Δ] 15 οαίορΌτα 6. δϑύ δἰ δπιθηίιμῃ, ὁ 3 (πἰμῖγαπι, φαοα Βαρρ]Θη- 

ἄσπι οορίίαίϊοπα νἱἀθίμγ, ααϊὰ φαϊάψαϊα οχ βα )βέδῃ 15. Θ0Π- 
βίαγδί, δ ᾿ρβαπι δββϑύ βαρϑβίαηξια, εἴ. Ζ 13. 1038) 18), ἤθαᾷθ 

τοἰδίίο βαθβίαπέϊαθ, ἡαΐα πρότερον τὸ στοιχεῖον ἢ ὧν ἐστὶ 
στοιχεῖον ὃ΄2, οἴη 65 δαΐζθπὶ οδίΘΘ ΌΤΙ 8 ΡΟΒΙΘΓΙΟΤΕΒ 5ηΐ 58}- 

βίδηία, εἴ, Ζ 13. 1038) 27. --- Ῥτίογεπι Βαΐα5. ἃγραπηθηΐϊδίϊο- 
ἢἶβ Ῥᾶγέθπι ρϑι}10 ἱπιππαέαίαπι ἀδῖη 6 ἰδιηαιδιη πον απ 8.6 ΑἹ 
ΓΟ ΠΠ ΘηΐαΠ), ὃ 4 --- 10. ἘΠοΙΘηΐα βὰὰ πδίπτα αἴγοῦβὰ ορογίοί 
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6586. Α΄ 6δἃ 16, 4ὰ86 ἰπ46 σοη ΠΟΙ, σοὶ! ΠΠογθ ἀἰνουβδς 
βαπύ ἃ 50}18)ἃ ὃχ 115 οοιηροβίία, οἵ. Ζ 17. 1041) 12. ἘτρῸὸ 
51 ΘΟΙΣΒΠΏΪᾶ δϑϑθηΐ οδίΘΘΌΓΙ ΔΤ πὶ ΟΠ] Θ᾽ απηθηΐα, ΟΟ0η86- 

4.6 η85 εββού (ἔσται 8, ἑαΐ. οοπαϊοηα] 6, οἵ. ΟΡ 5. ρ. 62) αἱ 

ΠΠ]]ιπὶ οχ ἢἰβ οἰ θιηθηξ5 (αὐτῶν 9, 1. 6. τῶν στοιχείων δὉ) 

γ6] βυθδίδῃεια δβϑοῦ νοὶ] τγοἰδύϊνιη. Αὐ μΠοο ἤθοθβ86 δϑβί, 4αϊᾶ 

Θχίγα μᾶδο ϑΘ ΠΟΙ οδάθγο Π1Π1] ροίεβί, εἴ. δά 1. Εγοὸ πο 
βαηΐ δϑ θη Του ΟἸΠΠΐπη οἰ οιηδηΐα. --- μα] ἀτοαμηθηΐα- 

(1001 ἱπίουροηϊ, 7 οὐδὲ δὴ --- 8 συνϑέτων, οχ δος 6Ἰοιηθη- 

ΤΟΥ ἃ6 ΤΟΓῸΠῚ ἰη46 σοηϊοοίατιμη αἰνουβιίαίθ ΘΟ 19] ΡΟ586, 

ΠΟ 6586 ὉΠ8Π) 6 Το θτι5. ΘΟΘῚΡ1Π 0 115 ΘΟ 6. ΟἸΠ απ 6[6- 

πηδπίμπηι, νοἰαί! τὸ ὄν νϑ] τὸ ἕν, φαΐὰ ᾳφαυϊἀααϊά ὁχ μῖ5. δοπι- 
ΡΟΙΪία, δὲ ᾿ἰρϑαμπι 65 δϑὲ δ πηὰιῃ; οἷ. δᾶπάδιῃ διραιηθηΐα- 

ἐϊοπμ θη ΠΡ τα5. δχροβιίαμι 5 8. 998) 22 εὐ δά ᾿ι. 1. [ηΐογρο- 
βία βᾶθο σϑῦθᾶ 6586 ἐδῃηα 8 ἴῃ ΡΔΓΘΏΓΠ 681, δἰζθηΐαπι ἰθοίο- 
ΤΠ νἱχ ροίεβί ἴποογο; θἴθῃϊΠ ΠῸῚ 6858. 68 γα] πηι ΘΟπ|- 
ΠΊΠ 6 ΤΘΓΌΠ ΟἸΠΠΐππ δἰ διηδηέι, Ρ] 6 η6 5. σου ]5 σοι ρΓΟρδΐ, 

οὐ ἀἰγθοία {Ππ4 φαΐ άθιι. ἀρ α ΘἢδέΙΟΠ6 ; ΡΓΟΧΙ 8 δαίθῃ} 1ἢ 
ψουθ]5 ᾿ηαἸτθοία ἀγριπηθηξαίίο πα αἰϊέαν, οβίθμθη8, φαΐ δβϑαΐ 
ΘΟΠΒΘΟα ΤΠ, ὨΪΠΪ ΓΙ 51 ΡΟΒΘΓΘΠΙ5. σΟΙΠΠηΪὰἃ 4πδ ΘΔ ΠῚ 

6556. ΟδἔΘΟΌΓΙ ΤΠ ΘΙ πιθηΐα, ΟὈβουναία βίπηα! 118 δἰ θη θη 

δὲ τϑὶ ἰη46 ογίαδθ αἰϊνουβιίαίθ. Ῥγορίογθα ΠΟ ῬΟβ8.ΠῚ ἅ556ῃ- 

αὐτὶ ΑΙοχαηάγο οὲ ὅοῖνν., 41 μαθο νευρὰ 8: οὐϑὲν ἄρ᾽ ἔσται 
σΘὨϊπηοαηξ οἴῃ 118 4πᾶ6 ῥτοχίμηθ δηΐθοθαπῃηί, οὐ αὐτῶν ἴη- 

ΓοΡρυίδηίαν τῶν συνϑέτων 8. 

8 Αγεοαϊαμι τὸ σαν ΟἸηϊβοιῖμη, δχροϑαὶ ΟΡ5. Ρ. ὅ9. --- 
δ7 στοιχεῖον ϑοἶνν. οὶ οοα. Ζ οὐ ΑἸοχ. πιαίδυὶ ἰθὺ ἴῃ 
στοιχείων. 64 πϑαᾷιθ Αἰθχαηάγαμῃ [6 ρ 1556. στοιχείων 5818 
σογίαη δϑὲ 6χ δἷιι8 σοιῃ θη 110, Ρ. 002, 28, πβαῖθ 86 ρΡ905- 
δἰ Ἰπϑίᾶ 6556 δηπηοδί! σου μδέϊο τϑοθρία μδο ἰθοί!0Π6 Ρ6Γ- 
βρίοῖο. Νιμίγαπι να]ραία ἰΐὰ υἱάθίαν. δοοϊρίοθηάα: οὐδὲ δὴ 

τῶν νοητῶν τι στοιχεῖόν ἐστιν. 
δ) 010 ---221. Ουοά Μποιβαιθ ἀεπιοηβίγανξ ΠῸΠ 6886 

ΟἸΠΠΪΠΠ ΤΟΙ δδάθμι οἰ θπηθηΐα, ἴδηι] ἈΓΟΓΕΒ ἴῃ ΠΠ685 τοὸ- 

βίγιηοὶς (ἢ 611, ἀ6 χυὰ ρατί. εἴ. ἃά Ζ 4. 1029ὺ 29; ὥσπερ 
λέγομεν, οἴ. α 32), αὐ φαοάαμημιοάο δδάθηη πη 6886. 40- 

οοδέ, βἰφαϊ θη οὐδ ν}8. τοὶ δἰ μιθηΐα δαΐ ἔοτιηδ δυΐ ρτῖνᾶ- 
(1015. ἃ τηδίθυϊαθ 511} σΘμὰ8. οαάπηξ, ἘὈΓΠΊΔ6 δχϑιηρίδ δα- 
θεὲ λευχόν, φῶς, ϑερμόν, ρεϊναίοηἶδ μέλαν, σχότος, ψυ- 
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χορόν, υπαΐοτῖδα ἐπιφάνεια, ἀήρ, τὸ δυνάμει ταῦτα (ἰηΐ. ϑὲρ- 
μὸν καὶ ψυχρόν) πρῶτον χαϑ' αὑτό δ 12, αὐὶ αυΐάθμι χαϑ' 
αὑτό ςαν 10 δααϊέιμι ἀρία Αἰοχ. ρ. 659, 28 χροὶ. Εἰ δηΐμ 
ΑΙ απ αϊάρίαμι ρούεβ {Ππ4 φαϊάθιη οὐ οα  θογὶ οὐ σοίγρο- 
ΤΑ, 564 ΠΟῚ ΡῈΡ 8568 8ἃὃ0 βϑπδρίξ ῃδίανδ, ν ΘΠ αἶᾶ ΘΟΟΥΡΟΤῚ 

᾿πμδογοί, οαΐπ8 ἰρβὰ παίαγα δά γϑορι θη αι οδ]οσθιῃ οἵ {τ|- 
θὰ5 ἰἀοηῃθὰ δβέ. --- 15 ἕτερον γὰρ ἀνάγκη ἐκείνων εἶναι τὸ 
γενόμενον. ἤδοο νοῦρὰ Αἰοχ. ρ. θῦ4, 1 ἐγαπβροημθηάα οθηβοί 

Ροϑβέ πρῦς τι 9, ποη {Ππ4 αι! θη β'πθ βρθοῖθ ψογι αίῖ8, 564 

ἀαθιο σ ὨΘΟΘββασο; ροίΐθϑί θηΐπ [5 ν ΘΓ ]85. ΘΟΠΗΓΙΔΥΙ 

(ἔτεδον γάρ) «ποά ποὴ οἰδιπθηία βοΐαιη, 564 οέϊδιη ἃ 5{1π- 
οἴ ἃὉ 115 Γδη], οἰἶα5 βαηΐ ο]οπιθηία (ταῦτα τὸ χαὶ τὰ ἐκ 

τούτων ὧν ἀρχαὶ ταῦτα Ὁ13), βαθϑίαπεία5. 6556. ἀἰχίε. ---- 616, 

Οἱ Βταπά. οὐ ΒδκΚ. ταὐτά ὀχ θαογαηί, ᾿δοίοποιη ςοὐά. ΕΤ' 

οὐ ἀά. ΑἸά. 5010. ταῦτα τοβίϊαϊ, ααϊὰ 1 ἀδιηιμι ἃρία 510] 
γοβροηάθηΐ ἰηνίοθμι τούτων ταῦτα, ἄλλων ἄλλα, πάντων τῷ 

ἀνάλογον ταὐτά. 
τὐπίνοιθα μᾶς ἀἰϊβριυίαίίομοθ, ᾳὰ86 δβϑῦ 46 δἰ δῃιῃιθηίογαμι να] 

ἀϊνογβιίαία νοὶ ᾿ἀθηεαΐθ, ΑἸ οχϑπάθγ ρ. 651, 16. οὐ Βυδῃα β᾽8 
(ἄρον ἀϊθ Αὐ. Μεί. ρ. 24) τϑβρίεὶ ραΐδης θαιῃ ἀπ! δἰ! ΟΠ 6 ΠΗ, 
απᾶ6 φῬτοροβίία οδὲ δ 4. 1000α ὅ φδάειπαθο Κὶ 2. 106θα 27, 
Οὐδ βοη θ 8 ΟΡ ΠΟ ΡΟΒ5111 ΡΓΌ ΓΟ, ΟἾΧῚ ἴῃ ῬΓΟΟΘΙΗ, 
Ρ. 24 54. 

8) 44 εοἰοηιοηία ἔνα ἑαηιφιίαηι ψιανέμηι ρυἱποὶρίμην αο- 
οοαϊέ εαιιδα πιουθη5. 1070 22-- -80: δα φιοπιοῖο εοὐαονδαΐ 

δηὶ ἤονηια τοὶ δα ροηῖξιγ" ---- 85. 

ΑΒ ἴηϊο Βαΐτβ σαρ 15. τπιηΐνοῦβα 46. οδιιβῖὶβ 86 αἰβραίδίι.- 
Γαπι ΑΥ. β θη Ποαΐ, αἰγαμη θα θάθη Ομηπίαπι 5᾽ηύ τοσιπὶ δὴ αἱ- 

ΨΘΓΒΆΓΕΙ αἰνουβδθ; 564 ἰρβδιη απ ϑβίίο θαι ἀοἰη 46 ΡΟ ΟΥΙθ8 

ΠηΙθ15. ΟἸΓΟΙ ΠΟΥ ρβιῦ, αὐ 46 115 ΠΠΙῸ6 Οδιι5]58 ἃϑογθί, απ86 
ἰηβαηΐ ἰρϑὶ τοὶ, 1. 6. 46 δἱθιηθηΐίίβ, στοιχείοις (46 ΠΟΙΟΠΘ 

στοιχείου, αἰδιϊ ποία ἃ Ἰαΐίοτο ἀρχῆς εἰ αἰτίας ποίϊοπο, οἵ. δά 
4 8 εὐ Ν᾿ 4. 1092α 6). 564 υἱ ροβδὶέ ΟμηΪΠΟ 6586 σ 6 ηθγᾶ- 
(10. ν8] υηπίαίϊο, δα οἱ ομηθηία γοὶ δοοθάθγα οροτίού δχίθυ δ 
σαιβδμη, ὨΠηΪΓαπ (οἷον 23, οἷ. αἀ 4 4. θ8δὺ 6) οδιβδμι πιο- 
νϑηΐθιη. Ἐπ᾿ οαιβᾶ τηοίγίχ, ρϑυπάθ δία οἰθιμθπέα, οἵ ἀἱ- 
ψεῖβᾶ εβύ ἀἴνουβὶβ ἴῃ τοῦτ (οἵ. ἰατρική, οἰχοδομική ὃ 28, 29) 
οἴ, 51 σοι ηθιη πη] 0 40 Πδίαγαιῃ δ ἰπ60]6Π} ο 1586 5Ρ Θοἴδιηιιϑ, 

Ασιϑίοι. ταοίαρῃ. εα. Βοηῖ Κο]. Π. 91 
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Θοδ θη ΟἸΠΠΡι15 πη τοθιι8, [46 δἰοιηθηΐᾶ ΓΘΙαΠ. ΟἸΏ ΠΙΆ] 
βαηΐ ἐγία, οδιιβ86 ἡπδίπον, ἴουμδ, ρῥγϊναί!ο, πηδίθυϊα, οδιιβᾶ 

ΠΙΟΥΘΠ8. Δ αυδίμπογ 1115. οδιιβῖβ, ατὰ8 Ρ] οσιπηαιι8. ΑΥ.. ΘΠ Π16- 
ταί, εἶδος, ὕλη, τὸ κινοῦν, τὸ οὗ ἕνεχα (εἴ. δὰ 4' 38. 988. 24), 
Βᾶ6 ᾳαδίιιουν 60 ἀἰδύϊηριαπίμν, αα0α εἶδος απα5ὶ ἴῃ ἀππιᾶ5, 486 
οἱ ἱπβιαηΐ, ρᾶγίθβ σοῃίγαυῖαβ αἰ βε ποίππι, εἶδος οἰ στέρησιν ( εἴ. 

Ζ71. 1032) 2. Ῥίιγβ. 111. 193 19), ἴπᾺ}15 νοῦοὸ οδιιϑᾶ ΟἹ 58ἃ 
ε8[. Ετ ἤπαϊ θη Οδιιβ8 ) ΟΠ. 558) 6586 ΠΟῚ ΠΠ]ΔΘΏΟΡΘΙΘ 1η1Γἃ- 

θέασαι, αασπι Θἂπι Πδίμγα 115. [ἢ ΤΘΡι15. ΘΠ θη 6556. ἃ0 [ΟΥ- 

τη8 1} Γαὶ ΑΥ΄. Βα θρί 5 βρη ΠΠοοί, οἷ. 46 Θ'6η. οἵ οοῦν. 6 9. 530) ὅ; 
ὡς μὲν ὕλη τοῦτ᾽ ἐστὶν αἴτιον τοῖς γενητοῖς, ὡς δὲ τὸ οὗ 

ἕνεχεν ἡ μορφὴ χαὶ τὸ εἶδος. ἀδ σϑη. 8η.1 1. 7184 4: ὑπό- 
κεινται γὰρ αἰτίαι τέτταρες, τό τε οὗ ἕνεχα ὡς τέλος, καὶ ὁ 

λόγος τῆς οὐσίας" ταῦτα μὲν οὖν ὡς ἕν τι σχεδὸν ὑπολα- 

βεῖν δεῖ" τρίτον δὲ χτλ. διΠ06γ πο ο 'ρ50 [0600 οδιιβδιη μ10- 

{τίσθμι φαοαάδιμηοο δα [οτππᾶπη ΓΘαΙΡῚ ἀοοοί, 30 --- 34, αὐἱδ. 
ἴπ τ θα5. δίαγα! 15. δἰ πβάθηη ἰογπιδθ τὸ σοπογοία (ἄνϑοω- 

πος ἄνϑρωπον γεννᾷ Ὁ34), ἴῃ τερὰβ ἃ ΠΟ Π θτι5. ᾿ρ88 τοὶ 

[Οτηᾶ ΔΓΕΠΠΟΙΒ δΔηΐη]0 σοπορρία (031, οἷ. Ζ 7) πον πα! δϑβί 
ΡΥΕΪποϊρίαια; οἷ. ΡΗγβ. Π 7. 198. 24: ἔρχεται δὲ τὰ τρία εἰς 

τὸ ἕν πολλάχις" τὸ μὲν γὰρ τί ἐστι χαὶ τὸ οὗ ἕνεκα ἕν ἐστι, 
τὸ δ᾽ ὅϑεν ἡ κίνησις πρῶτον τῷ εἴδει ταὐτὸ τούτοις" ἀνϑρω- 
πος γὰρ ἄνϑρωπον γεννᾷ. ἴἴὰ αααίποτ {Ππ6 οατιβᾶ8. Ομ ηΐη0 
τράθαηί δὰ δπάθπη ἰογηδθ οἵ πιαίουίαθ ΟΡροβι 0} 6Π), 4086 

α4ᾳδ 81 ἀοΙμπαίαν Ρ6Ι πη νουβᾶμη ΑἸ. ΒΗ ΟΒΟρΡ απ, εἴ. Ζ 6116. 
ῬΗ. ἃ. στ. Π. Ρ. 410, 1. --- δε ἃ Βδὸὺ δαπβὰ τηοίγιοθ, 488 
ἀἴνογβα δϑὲ ἀν θυβὶβ ἴῃ σοθιιβ, ἀἰβυ πραθηάπηι οϑί τὸ ὡς πρῶ- 
τον κινοῦν πάντα 084, 1. 6. τὸ χινοῦν ἀχίνητον, ἀδ πὸ οἵ. 
ο. 6. 7. Ι͂ 

ὑ24 εἰς ταῦτα διαιρεῖται ἡ ἀρχή, ἰηΐ. εἰς τὰ στοιχεῖα, 

τρία ὄντα, καὶ εἰς τὸ κινοῦν. --- "27 τὸ πρῶτον αἴτιον ὡς 

χινοῦν Δα 10 ππιπ ἰΐὰ βου ρίππι 510 ἃ} Ασ., φιάαμι 1546 1} ΡΓΟΡΘ 
σψ 15. Ρ 8110 ἰηΐτγα, ὁ 84, ργϊμηιμ τη ούογθαι μη η] 001} 6} 5]. 1Π1- 
σοί, Αρίία5 [ογίαββϑ βουρίαθμπι [που: τὸ ποιητιχὸν αἴτιον. 

- 929 χαὶ --- ἀρχή σαν οἰηἰοη4ἃ ραίοηι εἴ. Ο5. Ρ. 130, -- 
81 ἀνϑρώποις χαδιηααδπι ΑἸ6χ. ἴδνῃ ἴῃ ἑοχία Βα αἱξ οὐ ἴα ]50 
σα) φυσικοῖς ςΟὨϊηχίΐ, οἷ, Ρ. 054, 24, ἰδιηθὴ οοπΙθοίινα Ζ]- 

[ογὶ, ἀνθρώπῳ 56} 6 ηεϊ5, οὐηβίδης Αὐὶ ἴῃ ΠΟ Ο Θχθιηρῖο ἀβιι 
8460 σΟΠγιηδίαγ, τ 46. οἰπι8 νου αΐα ἀαθ](γὶ νὶχ ροββιίί. ---- 



ΑἹ ὅ. 107]. 483 

88 υγίεια γάρ πως χτλ. οἵ. δὰ 8. 1070α 14. --- 84 ἔτι παρὰ 
ταῦτα ὡς τὸ πρῶτον πάντων κινοῦν πάντα. ϑοιϊθδηάιμη 

Ρτοΐθοίο οβί: τὸ ὡς πρῶτον. Δάἀάϊξ δηΐπη δά δϑιιβὰβ δπέθα 
ΘΧΡΟβιίαβ. οϑιβδιη ΠΟ  Θηΐθη, ΘΔΠΠΩ 16 αὖ ὈΓΏ81) οἵ σΟΙμηι- 
ΠΘΩῚ ΟἸ]Πἰ115 αἰ ΒΕ! Πρ ἃ 5110118. ΒΙΠΘῚ ΔΙΊ] ΓΘΙΊΠΠ) ΟΔΕ185185 
τ] ν ΘΙ {1|}118. 

ΟΡ: 

9) Θειδοίανπέξανιηιν σαϊιδαθ οἰΐαηι ἀσοϊἀθηίιηι δέ ρυῖη- 

εἷρῖα, 1070 86 --- 1071 8. 

Θαθβίδηξαθ, αἷὐ ΑΥ., βϑρδγδίη ἃ0 Ρ6Γ 86 δχϑιβίαηΐξ, οἵ. 
ΖῚ1; τοϊψαα οὐμηΐα σοί! ἃἰθοί 0 Π 68, πιοίιιβ ἃ]., 4 Οἢ 811, 
αὖ 51: ΟἸΏΠΪΠΟ, ἱπῃδ ΓΟ οροτίοί βαθβίδηθδο Δ] 16], Βα 5ίδη- 

{ἰδ} ἃρραγϑί οδιιβᾶπι 6858 οἵ ρυἸΠοΙρίαπη το]! ]αόγαμῃ, οἵ, Καὶ 1. 
1060α 1: ἀρχὴ γὰρ τὸ συναναιροῦν. ἴπ46 ηποά ςΟ]] οὶ ροί- 
δϑβέ, β βία ΕΠ ΓΠ1ΠῚ Οδι1888, 4188 δηΐθα δχρ οι, Θαβ θη δοοῖ- 

ἀδηύμι οα5885 6856, ΘΔ] ΠῚ ΠΟῸΠ 5ΙΡΏΙ ΠΟ ΑΥ., ἰδ ἢ 
δῖ) σΟοἸία556 ΡΤΌΡΑΡ11]6 ν᾽ ἀθ1ταν σοηΐογθηΐῦ 1071α4 85. Ῥτο- 
Ρίογθα ΑΙοχδηάγαμι, 41] ππποὸ ἴῃ πποάση ἤδθο νουθὰ ἰηΐογ- 
Ῥγοίαίαν Ρ. δῦ, 1 βϑοαίιβ βιτη. Ῥγοχίηᾶ σοῦρα: ἔπειτα ἔσται 

ταῦτα --- σῶμα, ΑἸεχ. 516 Ἰηἰογρτοίαίαν: εἶτα λέγει καὶ τίνα 
εἰσὶ τὰ λίαν προσεχέστατα τοῦ τὰ ἔμψυχα εἶναι αἴτια" ταῦτα 
γάρ, φησίν, ἔστι ψυχὴ ἴσως καὶ σῶμα, ὥσπερ ἐπὶ φυτῶν, ἢ 
γοῦς χαὶ σῶμα χαὶ ὄρεξις, ὡς ἐπὶ ἀνθρώπων, ἢ σῶμα καὶ 

ὄρεξις, ὡς ἐπὶ τῶν ἀλόγων ἔστιν ἰδεῖν, Θδᾶιηχααθ ἰπίεγρτγοία- 
{06 η| βθοαίαβ δύ ϑοῦννυ. Ἐααϊ 46 ΠῚ π16 ῬΤΟΓΒ5. ΠῚ ἰηΐ6]]1- 
ΘΌΓΘ πᾶθο νοῦρὰ ἰαίθου; δἰδβηΐμι ταῦτα 81 νε] βαθβϑβίδηϊξιαβ ν68] 

5 5 δ ΙΓ ΠῚ σδιιδᾶ8. 6556 ραίδιημ5β, αἰ ἰδηάἄθπηι ὄρεξις Δα δὰ 

ΤΘίουγὶ ροίοβί; οἵ ἰαΐ, ἔσταν ᾳυϊὰ 5ἰρῃϊῆΠοοί ΑἸθχ. μ6 βαβοθρι 
αυϊ θη Θχρ] !οαΓ6. 

10) (Οἰαιιδανιηι ο'όπθρα αὐ ροίοηίαηι οἵ αοἴνηι γϑαλριι- 
ἔν, 1071 ὃ ---17. 

ΑἸτα ργδθίογοα ἴῃ το ππὶ αἰ ουβᾶ 8 ΓΟΓΆΠῚ Οϑιι88 6 8111|- 
1218. 4αϊ βάλη φημ υῖθ5 (τῷ ἀνάλογον «4, οἵ. 8. 1070α 32) 
ΘΟΙΙΡΓ ΘΒ 4 Ροβϑιηΐ, εἰμπηΐίσιμη (οἷον, οἷ. δα «α΄ 4. 985 6) ρο- 

ἰθηΐἃ οὐ δοίι. 56 ἤδθο οὐϊδη), ρϑυη6. ἃ0 σαι βϑ τ ΘΘΠΘΙΆ 

δηΐθα δηυμηδγαία, ἃ]1ἃ βαηύὺ 4}115 ἴῃ τοραβ; 4αΐη οἰΐδηη ἰ46 1] 
51" 
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4]1ἃ ταί η8. ΡΓῸ ροίεθηίία μα] ογὶ ροίδϑί, [18 ῬγῸ δοίαι, νυ δ᾽ αὶ 
4αοά δοίαᾳ. νίηαιη, ἰάθη ροίθηξία δοθίμμ δϑύ, γθὶ «ᾳαρά δοία 
εἶθαβ, ἰάδπι ροίθηςία σὰγοὸ δβί, ἃ]. (αὖ ἄλλα τε ἄλλοις καὶ 
ἄλλως, γυϊοτιθ5. νου }}15. 5] Ποδίμν, Ροίθητδιη οὐ δοίπηι 96- 

ΠΟΙᾺ 6586 σΔΌΒΑΓΙΙΙ ἰΐα, οὖ σα] 5}}}}6Ὁ τοὶ οὐ ροίθηξία 516 δὲ 

δοίιι5, 564. 8115 τ 5. 4118 ροΐοηξία οὖ δἰΠτι5 δοίαβ; ρΟϑίγοιηο 
δαΐθαι νοῦρθο, ἄλλως, νἱάἀδίυν βρη Πποατὶ, ἀποα ἀεῖπάς ρῥτο- 

χίμηἶβ νυν. ἐν ἐνίοις γὰρ --- ἄνϑρωπος τθοείιβ ὀχρ]!οδίατ.) 

Ηδος δαΐθη Πονἃ Θ᾽ΘΠΘΙΙΠῚ ΟΔΙΙΒΔΓ 1 (ἰἰ5{1Π 0.10 ΠΟῚ ῬΓΟΓΒΙ5 
ἀϊνοιβα δϑὲ 80 δᾶ, 4πδι ἃηέοα ᾿πβἐϊπἰπητι5, 504 αἰέογα δά ἃ]- 

(Ἔτι ροίοϑί τϑαϊθὶ (οἵ, 46 τϑαϊθ θη !]5. δὰ οτιηδηι δὲ τηδίθ- 
τἰδηι ΠαδέιμοΥ σδιΙ ΒΑ 111 ΘΘΠΟΓΙ 5 δα 4. 1070) 20}; δά δοίμμι 
δηΐπ τοίογοη δα οϑί οὐ [Ὁγηδ Τὶ, ἈΡῚ αυ!άθπι θὰ Ρ6Ι 586 ροί- 
εϑὲ δχβίβίεασ (ἐὼν ἢ χωριστόν α«9.), εἰ τ65 οοποτοία (τὸ ἐξ 
ἀμφοῖν «9, 1. 6. τὸ συνάμφω Η 2. 1043. 22, ῖνε τὸ σύνο- 
λον, εἴ. δὰ Βὶ 4. 999α 33), οὐ ρτινδίίο; δὲ ροίθηξζαδμ τοῖο- 

Γοη δ οδβί τηδίθγϊδ (εἶ. δὰ Θ᾽ 7 1η1{.). Ρυϊνδίϊθηθιη ΑἸΘχδ 6 Γ 

ΠΟ 84 δείαιπι, 564 δα ρμοίθῃψδμ τοίου ραΐαί ρ. 650, 8, εἴ 

σοποράοηδιαπι 58η6 οβί, Ατἰβίοίθ δὴ} 5 νοϊθθαῦ δδιὴ δα δοίαμη 

τίου, γοῦβ βου ρέαστιμῃ [α͵586: χαὶ στέρησις αἀπδηι: στέρη- 

σις δέ. Αἰΐδιηθη ΡῥγΓΟχίμ8 ἀθιηιμη ἃ ψοΥ 18. δα ρΡούθη 8 
{ΓΔ Ώ5Π1, Δρρδγοῦ δχ τηδηϊΐοϑδία ορροϑιίοπο: ἐνεογείῳ μέν --- 

δυνάμει δέ. Α΄ ρταρίογθα: ποίμηι δβί, ΑὙιβίοεθ!! ρυϊν δέ! ἢ 6 πὶ 

δἰϊδιη 6586 φποάδιμμηοο εἶδος, εἴ. δ 4. 1070} 26, χτηδίθυιδμι 

ΨΟΙΟ ΠΟῚ ΡῈ 86, 564. ῳ Ρ6Γ Δοοί46ὴ85 ρΥΙ ΔΕ ΟΠ Δα ΠΠΠΘΓΔΙῚ, 
οἵ. δα 2. 1069) 18, υὐ πδ6 ργορίεγθα ρυϊνδίο σϑίθυυι ροϑβϑίΐ 

δα ροίεηίίδιη. Εἰδηι ᾳπδθ δἰοιυ ρυϊνδίϊ οἶδ δχθιηρία, σχό- 
τος, χάμνον, ᾿ὰης σομἢτιηδηΐ 56 η 6 1. 

«11 ἄλλως -- 17 κινοῦντα. ἤδεο γεῦρθᾶ Ρ6. Ὀγονῖ- 

ἰαΐοιη οὖ ΠΘΟ] ]ο Θη απ ἀἸΟΘΠ41 δάϊηοάι Οὔ ϑοιγὰ αὐ ρτοθᾶ- 
ὈΊ]Θη. οοτία ἴῃ τποαπιη ᾿ἸΠ δ ἔθη, ἱποϊρι θη άιιη ν᾽ θίαγ 
Δ δχίγθηᾶ ΘημΠ οἷαί! ρᾶιίο: χαὶ παρὰ ταῦτα ὁ ἥλιος --- κι- 
γοῦντα. 8015. Ρ6Γ δοϊρβίη ΟὈ] στ συγϑαπὶ (ὁ ἥλιος χαὶ ὁ 

λοξὸς χκύχλος 15) τπηϊνεῦβᾶθ β ΠμΟΓ ΓΟ μἶ8 Πδύμγα 5 δὲ οοτ- 

ΓΕᾺΡΊΟΠΪ5. 6556. Οϑι15811, ὈΡΘΙΪ5 ΑΙ. Θχροηϊέ 46 οθην δὲ Θουγ. 

110, εἴ. ργδβείρῃς 39θα 31: διὸ χαὶ οὐχ ἡ πρώτη φορὰ 
αἰτία ἐστὶ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς, ἀλλ᾽ ἡ χατὰ τὸν λοξὸν 

κύχλον, εἰ Ὁ15: φαίνεται δὲ καὶ κατὰ τὴν αἴσϑησιν ὁμολο- 
γούμενα τοῖς παρ᾽ ἡμῶν λόγοις" ὁρῶμεν γὰρ ὅτι προσιόν- 
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τος μὲν τοῦ ἡλίου γένεσίς ἐστιν, ἀπιόντος δὲ φϑίσις, χαὶ 

ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἑχάτερον. Ῥἢγ8. ΠΠ 2. 194) 13: ἄνϑρωπος γὰρ 
ἄνθρωπον γεννᾷ χαὶ ἥλιος. οἴ. δά 6. 10724 10. Ηδεο οοπι- 
8. ΟὨΪ5. ΘΟ Π ΘΓ (]0 15. Οδιι58 ἸΠΟΥ Θη8, {πᾶ ΘΑ ἀθ ρ8Ό}]}10 
ἰ᾿έον δορτὰ γοβροχὶε 4, 1070α 54: ἔτι παρὰ ταῦτα τὸ ὡς 
πρῶτον χινοῦν πάντα (εἴ. 0. 1072α 9), ἀϊδε!ησαοη 4 οβί ἃ 
«αδέποι 1115. σδιιβῖβ, 4πα6, φαδιηαδηη 1546 ΘΘη συ τι5 60η- 
Ἐδέμ, ἔδυ θ ἢ ΔΠΙὰ 6. 4115. 1. στ θιι5. δὲ βδθ οαΐαπ6 Το ΡΓῸ- 

Ρτΐδα βαηΐ, εἴ, α1ὅ: παρὰ ταῦτα, εἱ «16: οὔτε ὕλη ὄντα 
οὔτε εἶδος οὔτε στέρησις οὔτε ὁμοειδές, ὉΪ ᾳαΐάθι ρμ6. ν. 
ὁμοειδές 515 ἘΠ δία 5: ΠΟ ἜΜ] ἈΤΊΠ ΓΘΓΌΙῚ Οαιι8ἃ ΠΟΥ ΘΠ 68, 4188 

σΟη δία ἴῃ 8]1ἃ οἰπβάθιη θη ΟΓΪ8. ἃς ΒΡ6ΟΙΘΙ Τὸ σοῃογθίαᾶ 

(ἄνϑρωπος ἄνθρωπον γεννᾷ), αὖ ἡπαίιπον σδαΒαΓἢΙ Θ᾽ ΘΠΟΓᾶ 

δηΐθα ὄχροϑβιία 5 νϑυθ]8 δηιϊπηθγαία διη{. Αἰἴᾳαὶ! ᾿δθο απᾶἃ- 

(ΟἹ ΟΔΙΙΒΔΤΊΠΗ.. ΘΘΠΘΓὰ Ταίοσεὶ ἀοθοι δα ροίθηξιαθ οὖ δείιιϑ 

ἀἰβουίηθη, ὃ 7 --- 11; ἀν 1Π18. ἸρῚ 51 οδί ἰδέ ποία. ΘΟ 15 

ὉΠ ΟΡΒᾶ 86. ΘΟΠΟΡΔΕΟἢΪΒ Οδιιδὰ ἸΠΟΥΙχ, οδάθηι δἰϊδπι αἰ βίιη- 

ϑαθηα οβύ ἃ ρμοίθηξιᾳα οὐ δοίιι, πὐροίθ 5: Προ} 18. ΒΙ ΠΟ ΓΈ 
Θ᾽ΘΠΘΓΔΙ ΟΠ ΡΥΪΠΟΙΡ 115. Ηρο αὖ 5βἰση Ποίαν ᾿η]Π10 ΘηπΠοϊᾶ- 

{Ἰ015, Γοοὶρι θη ἀδμ ΔΓΌΙΓΟΥ δᾶ σΟηϊοοίΓαιη, 481 ΡΓΟΡΟ- 

δα οὐ 4}1|18 ργδθίθγθα γί! οηΐθιι5 οοιηηθηάαν! Τγοηά. ΚΚ δύ. 
Ρν. 193: ἄλλως δ᾽ ἢ ἐνεργείᾳ χαὶ δυνάμει διαφέρει, 1. 6. τ6}!- 
4ἃ Θα.ΒΑΓΙ ἢ Θ ΘΠ απ) ρΡΟϑβίηῦ τοίου δα ρμοίθηζίδιι οἵ 
δοίμιη, ἀἰβε ο ηἀἃ ἃ 118. δδί οὖ δ᾽ ον Ὧἂο ροίθηίίαα οἵ δοίαϑ 
ἀἰβουηϊηο αἰ 6γὲ ΘΟ Π18. ΟἸΠΠΪ ΠῚ ΓΘΓΈΙ σδιι88 ἸΠΟΥΓΙΧ. --- 

564 τοβίαξ. ρτγαθίθγθα αἰ ου]885. ἴῃ νου: ὧν μή ἐστιν ἡ 
αὐτὴ ὕλη, ὧν οὐχ ἔστι τὸ αὐτὸ εἶδος ἀλλ᾽ ἕτερον, αδε 5 

βαηῦ ΘΘηπΐη8, ΠΟΙ ΔΓΡΙΓΟΙ ἤΟΟ ΡΟ886 5]: ΠΟΔΓΘ: ὧν οὔτε 

ἡ αὐτὴ ὕλη οὔτε τὸ αὐτὸ εἶδός ἐστι, εἴ. Τταηά. 1.1. Αρίῇϊο- 
ΓΘΠῚ ᾿ρ518. ψνϑυθ]8. ἸΠ ΘΓρΡ ΓΘ Δ ΟΠ 6 ν᾽ ἀθιμτ αν! ΓΟ ΡΟβ88, 

51 τοραίαν θυ πλι18, σΟιμτηι 16. {ΠΠπ4 ρα ΠοΙρί απ την 68, 8 Π)- 
4ᾳ 81 ἃ ΟἸὨΏἾ 115 «αδίμπου Οδιιβῖ8. αἀἸβ{Π πο υαγ, ργαθοῖραθ [ἃ- 
᾿Ὡ0 ἢ ἃ) δὰ αἰβεϊ ριι θη ἀπ 6856, οαϊ 5.1} }}ΠΠητιπὶ 6556. ν᾽ ἀθᾶ- 

ἔα, 5 Πρ] 8. ἀἴ60. 5: ΠΡΌ] ΔΓ} ΓΘΓΠΙῚ Οαιιδᾶ5 την θηΐθβ. Ηδ6 
δαΐθιη βαηύ βρθοῖθ βαθάθιη (ὁμοειδές 417), υπδίθυϊα αἰ ουβἂΘ 

ἃ ΤΟ 5. ἴΠ46 σΘηθγδ 5; ΘΟΙΠΙΠΠΙ5. Οϑια88 ΤΠΟΥΓΙΧ Π6 ΒΡΘΕΙΘΩΙ 

αυϊάθηη δαηάδθιη παἰθέ ἃ. γθ8 βιϑηθγαίδθ. [π46 απο ἴῃ ππὸ- 
ἄσμι βαβρίοου ἢᾶθο νοῦθθὰ δοοϊρ᾽ θη δ 6556: ἄλλως δ᾽ ἢ ἐνεο- 

γείᾳ καὶ δυνάμει τούτων, ὧν μή ἐστιν ἡ αὐτὴ ὕλη (ἰ. 6. τῶν 
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ὡς ὁμοειδῶν χινούντων) διαφέρει ταῦτα, ὧν οὐχ ἔστι τὸ 
αὐτὸ εἶδος (1.8. τὸ ὡς πρῶτον κινοῦν). 

ΘΙΠΡῚ] δέ οὐ δοοαγαία ἀθ "οο ἰοοο, α9 ---1 7, ἀἰδβογαῖ 

Ττοηα6]. Καί. Ρ. 191] 544.; 40 οἷτιβ ΤΠ θυ ρ  θίδί! 9 η6. Θχίγθιηὶ 
ΘΒΠΙΠΟΙΔΕ ἴῃ 60 αἰββθηίιο, ᾳαθὰ ΠΟ τἰΓδιμῆιθ. Οδ58}} Τη0- 
νϑηΐθιη, οἱ τὴν ὁμοειδῆ (οἷον ὁ πατήρ «15) εὖ σΟΙΠΙΠΠ6ΙῚ 
ΟΠ 5. ΘΘΠΘΓΔΙΙΟΉΪ5, 564 ΔἰΙίογδμι δ ηΐατη ἰδῃη18) ΠΟΥ 8ΠῚ 811- 

ΡΟΓΙΟΤΙΡ5. ΔαἹ ΔΥΡΙΓΟΥ; αποα ΟΌΓ δβίδίαθγ μη, 5815 Θχρ  ϊοὰ- 

ἔα νἱἀδίασ. ΑἸοχ. οἵ ϑοῦνν. ἱπίθγργθίδί  ηθ85. ΠῸΠ ΡΟΒΒΙ1ΠῚ 
ΡΓΟΌΔΓΘ. ᾿ 

11) Οὐπιρίοοἰ ζει" 441... φιιοηιοῖῖο «ἰἷυον5αἴο8 δῖυθ δαθάθηι 

οπιηΐνηιν γ᾽ γι, οἵ ψιοπιοο αἴΐαθ αἰλαγιηι τϑυλιην δαιι566 

δίαίιιοπαίαο δἱηίΐί, 1071α 17) ---- 2, 

417 --- 24, ἸΙδυ ησιιθ πα βαηΐ, αἷύ ΑΥ., θὰ 4188. ὈΠΙΨΘΓΒΘ 

Ροβϑαηΐ “οἱ οἵ δὰ 4186 ποη ροβϑβαηΐ; οἵ. 46 ᾿ηΐογρυ. 7. ξ7α 

98: ἐπεὶ δὲ τὰ μὲν χαϑόλου τῶν πραγμάτων τὰ δὲ χαϑ' 
ἕκαστον. ἴδνη οδιιδᾶθ, 486 8510 ἴπγ ῃΟΟ ΠΟΙ η6. Δρρε! ]οη- 
ἴὰγ (πρῶται ἀρχαί 418), οαἰπιϑν]8. ΓΙ δα ηΐ σογέμῃ αα!ἀρίδιη 

δοίαᾳ ἀοἤΠηϊίιπη (τοδί «19, 1. 6. ποη χαϑόλου) Ἰξοιηηπια σοί 
ααδοάδηιν πηδίθυϊα. ἴῃ! ν υβΆ ἃ ΟἸΠΠΪΠΟ ΠΟ 5ηΐ ἴῃ Γ6 86 
ψογίαΐία, οἵ. Ζ 13, 564 'Θῃβυδηΐῃυ ΓῸ8 δ ηρι 6 ἃ ΓΟθ15. 51η- 

ΘῸ}15. μᾶγο αᾳαδιπααδιη (μέν 421) ἀϊοὶ ροίεβί πηΐνθβα 
ΠΟΙ ΠΟΙ ηΪ8. 6586 οδμ58, [δ]6 ἢ ΠΟῺ Θϑὲ ΟΠΠΪΠῸ 4πὶ ἀεὶ 

Ῥοβδὶῦ ὑῃΐνοῦβθ ΠΟΠ]Ο 6586 (οὐχ ἔστιν οὐϑείς «22, ἴῃξ. ἄν- 
ϑρωπος χαϑόλου), 564. 5 ΠΡῸΠ 5 ΠΡ ΌΪΟΥ μι βιιηΐ σαπβαθ γε ]- 

Ὁ} Ρ6Ιο5. ΑΘΠΠΠ15. --- Ηοο ἰθίξαν ἀἸοϊΕ: τὸ8. φαΐα ΠΟὴ βιηΐξ 
ὈΠΙΨ ΘΙΒΆ 65, Π6. οδιι586. 4αϊ θη ἢδᾶο ΓΑ Π6. 50 ΠΠΪΥΘΓΒ8[68. 

-- α24 ἁπλῶς, οἴ. δα 11. 10ῦ2α« 19. 

«324 ---29. ἔπειτα εἴδη τὰ τῶν οὐσιῶν. ΑἸδχ. οιππαα 56- 
οαΐι5. ϑοῖνν. βαρρ]θηάϊπ ραΐίαηξ ἀρχαί εἰσιν. 864. Βοος 81 
ΒΌΡΡΙΘΙμι8, Π60 ν᾽ θὺ φαοιηοάο μᾶθο οΟΠδογθδηΐ οαϊῃ 5ιρ6- 

ΤΟΣ 15, πο. 4ποιη00 ρῥτοχίμπηθ ΒΘ]. θη 115. ἴῃ σογθ 5. δά 
68) οδιιβ86. αἰνογβι(αίθπ) ἐγαηβθδίαν, 486 6χ ἀΐνογβα γοροίϊ- 
[ῸΓ τηδίογία, «28. πάτο δαμπίάθν ρούϊι8. 6Χχ ΒΕΡΘΙΟΓΙΡΙ8, 

α17, δἀάδηάυμῃ γι ϊίγου: ὁρᾶν δεῖ, νοὶ] σχοπεῖν δεῖ, αἱ ᾿ᾶδο 

510 δϑηΐθηζα: αὐ γϑοίθ ἱπἀ!σοιημ8 46. την ΘΓ 58}} ἀἰρ η αΐθ δαΐ 
{6 η ἃ οδιι515. δα π0ὼ {ΠΡ η4ἃ (οἷ. «29: τὸ δὴ ζητεῖν 

χτλ.), αἰοηἀθηάσηι οδ0 δ4 γογι αἀἰνοῦβα ΘΟ ΠΘΓὰ οἷ βρθοΐβϑβ. 
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Ετδηΐ ΘΔΤΌ ΤΟΓΌΠῚ, 486 ἀν ουβδθ ϑιιηΐ βρθοῖθ (χρωμάτων, 
ψοφῶν κτλ. «206, σαιαβ88. δέϊδι, δι ]π8π| δα θη τπηἷν ΟΓΒ8]1 

ποΟίΐοπο σομρτ 6 Π4ϊ ροβδαμί (πλὴν τῷ ἀνάλογον «26),, 5ἰη- 
ΘαΪα 6 ἐδιηθῃ οὐ ἰρ886 βρθοῖθ αἀἴννγβδθ βιηΐ; “88 δια6 1) ΓΘῸ5 
οδἄθμ βρθοῖθ σοῃ ΠΟ ηΐι11, ΠΙΠΊΘΙῸ πίον 856. ἀἴνθυβαθ, ΘΓ ΠῚ 
οδῖιβδ6 ὨΠΠΘΓῸ (τῶν χαϑ᾽ ἕχαστον ἄλλο «28) αἰ }οναηΐ, 5ρ6- 

οἷθ. δὲ ποίϊοῃβ δδϑθάθῃι βιιηΐ, --- 1)6 ἀἰβυϊ πού πο ἤΟγμ νοῖ- 
βθοσγαμι οἵ. ΟΡ 5. ρ. 19. 

«29 ---ἀδι Οἴδγο 51 48 4ιδοβιν θυ αΐγαπη ΡΤ ΠΟΙΡ 8 δὲ 

οἰ διηθηΐα αἰ ΘΥΒΟΤΙΙΠῚ ΤΟΙ ΘΘΠΘΡΠῚ ΘΔ 6πὶ βἰηξ 8η ἀϊν οι βᾶ, 

ΡΤΟΡ6 εβύ ἀἰβεϊηοαθηάαιη. ΕἸ θη 51 5] 0 ΠῚ ΘϑΙ ΒΔΓ Πᾶ- 

ἔπ 8 ἘΠΊ ΘΓΒΩΪ ΠΟΙΙΟΠ6. ΘΟΙΠρΡΓ ΒΘ ογῖ5 (πολλαχῶς λεγο- 

μένων «31, εἴ. τῷ ἀνάλογον α88; 46 [ΠΡ ΘΥΙΟΓΘ ρθη. 808. τιϑιὶ 

ν. δή 4, 9. 990 14), οαϑθάθι οιηηίαιη βηΐ ΤΟΙ Οϑιι586 

(ἐστὶν ἑχάστου «82, δἀἀάξς 6 56η4ᾳ. νν. ταὐτά); 5). ἀϊδίϊηχο- 
ΙΒ. 51 ΠΘῚ 85. 5[ ΠΟ ΠΪΔΤΕΙΠῚ ΤΟΙ: Οδιιβ85 (διαιρεϑέντων α«322), 

ἀἴνογβαθ βαηί. ἴδιη. ὈΥΙΠηΠῈ ΡΘΥΒΘ Ια ααοπθ 40 Θϑθάβθιῃ 
βίη οαπδαθ (ὡδὲ μὲν ταὐτά «32, πἰπηΐτιαιη οὐ 511}}}} ΘΔΓΌΠΙ 

τδίϊοπο, τῷ ἀνάλογον οἵ. δὰ 4. 1070α 32, εἰ ρτορίεγθα, χαΐα 

ΒΕ 5 δἰ τ σα 586 οαϑάθιη οδιβδ6 βαπὲ ἃ ΓΘο !Οπαπι, οἵ. «1, 

οὐ ἀδηΐααθ 4πἴὰ ΘΟμ 6. ΟΠ] 115 ΓΘ Ρ5 ΘΌΠΟΘΓΑΓ5. ΡΤ πηἃ δϑβί 

οαπβα δοίαᾳ τού 68, ἔτε τὸ πρῶτον ἐντελεχείᾳ, εἴ. 4. 1070) 3. 

Τ)λεἰη6. 5 Πρ 85. 5: ΠΟΥ ΕΠῚ ΓΟΙΌΠΙ Οδιιδἃ8. αἰ νΟΓΒἃ8. 6888. 6χ- 

Ρ]οαῦ (ὡδὲ δὲ ἕτερα α«80); ἰού δηϊπὶ βὰς οϑιιβαθ [ΟΥ1η888, 

4αοῦ βαπξ ορροϑιί(ἰοπ]58 σομοιὰ (ὅσα τὰ ἐναντία, εἴ. δὰ .4΄ ὅ. 
986α 22), νεἰ αἱ ϑερμὸν ψυχρόν, λευχὸν μέλαν ἃ]., φυδ6 «αϊ- 
ἄἀ6πὶ Ορροϑίίδο ἰῃον 856 [ΟΥ̓ ΠΊ8 6 51 Π ΡῈ 86 51 9Ὶ}}15 1ἢ ΓΘΌτ5 Ο6Γ- 

παηΐιν (μήτε ὡς γένη λέγεται μήτε πολλαχῶς λέγεται α87)}; 

ἰξθμ πιδίογϊἃ βιὰ οαΐψαθ τοὶ ρτοργία δϑί, χαὲ ἔτι αἱ ὗλαι 1, 
ἰηΐ. ἕτεραί εἰσιν, εἴ. ῬΗγ5. Π 2. 194) 9: ἄλλῳ γὰρ εἴδει ἄλλη 
ὕλη. Μειθῖβ: ὅσα τὰ ἐναντία ΑἸοχ. Ρ. 658, 22. 5: ΠοδΥΙ 
Ρυΐαί τὸ εἶδος καὶ τὴν στέρησιν, ϑοῖνν. δά ΚΒ. 1. ἐϑγγθβέγι αι 

εὐ οοοἰδϑίϊαμη ΓΘ τΠ] ΟΡΡΟΒΙ ΠΟΘ; πϑαίγα ᾿ηἰογργοίδεο 480- 

᾿η040. οὕ οοηίοχίμ βϑη θη υιι ΘΟΠΟΙ Πα ΓῚ ροβϑιε δαυϊθιη 
ἰῃέθ Προ. --- (τ 438. ραᾶτί. ἤ ομ θη άδπηι 6886 οὐ «84 ργὸ 
ν. ὧδέ α ΤΠ θιμβέϊο ἀρίθ 8010] ροβ8886 ὅτι ραΐθιῃ, δΧχ ἰρϑὰ 
ΘΧρ ]οδίοη 6. Δρράγογο ΔΙ ΠΟΥ. 
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απο ΤΦΘΟΤΕΙΞΕΕΘΈΕΣ. 

ΘἌΡΟΎ!. 

115856 ϑδιιδϑίαπίίαην αοίογρπιαηι ἑηιηιοῦϊίΐοηι. 1071 8 --- 1, 

δαπιιιθ αὐοίμηι 6586. πον ροίοπέϊαηι εἰδηϊονδίτ αἴτιν" --- 620, 
γοζιίαίἐ5 αἰΐογιηι ρμἠιοδορἠογιηι ρίαοϊἐἐ5 ---- Ἰ072α 7. ἤϊα 
διιδοίαπίἑα φμοπιοῦίο δὲ ηϊοΐιι5 οοοίὶ οἵ ἵπα τἰηϊυουδαθ θη6- 

γαϊογῖδ δἱ ργὲποϊρίνηιν οἰ σηϊααίιιν --- α 18, 

ΔΡ ᾿ππὸ αϊαβ ΠΡΥῚ 56 Π510}}65 Βα 5 δηΐ 5. ἀἰβΈΠηχὶ ἃ 500- 
βέδη τα ᾿ππ 10 0}}} δρϑίογηδ, εἴ. δα 1. 1θ069α 30); ἴᾷπὶ 1ΠΠγμ οἵ 

Πδίμγα δὲ οδυ515. ὈΓΟν ΒΒΙΠη6. 819 ΠΟα 15, δ πὰηο, απδιη μΡ0- 

{55 ποῸ ΠΡΓῸ ᾿πνθβί θα Γ6. βιιβοθρὶῦ, ἴΐὰ ἰγδηβις αὐ ρῥτὶ- 
ΠΣ] 6556 ΘΠ ]041 βυι5έδηίϊαιη σομρτο οί, α. 6, ἀδἰη6 {πᾶ 
οἰ. 818 πδίατα δχρ! σοί, ο. 7. Εὖ φαῖθι8 φαϊ θη ται οηθῈ15 
δα αποίαβ Ασα. ῬΎΪΠΟΙΡΙ πὶ ΟἸΏΠΪ5. ἸηΟΐτι5. ΡΟΒΕΘΓΙΓ. ΔΘΈΘΓΠΙ ἱπ|- 

ΤΠ 116, αΠΠοΘηΐου δ, απο οἰ8. οδύ νἱγίιβ, 4881] 6Χχ ᾿ρ88ἃ ΔΨ. 
Ἰηθηΐα δχροβιῖ ΑἸοχ. ἄρῃν. Οἰιδθβέ. 1: διὰ τίνων ἄν τις 

συστήσαι τὸ πηῶτον αἴτιον χατὰ ᾿Τριστοτέλην, 4πᾶ6 δοιη- 
τηδηΐδίο ΡΓΟΡΟ ἰἰβάθιη. ν γ}]85. δἴϊδιη ἴῃ οἷτι5. σοπμηΐα ΓΙῸ [6- 

ϑίίαν Ρ. 658 564. 

1073) 4 ὅτι ἀνάγκη -- 11 χύχλῳ. 556 Βα δίδηϊδιη 
δϑίθυ δ) ἢππο ἰῃ τποάτπη ἀοιπμοηβίγαί. ϑαθβίδῃξια τ 6815 
ΟἸΙθ 5, 4πᾶ6 βαηὉ Ργαθίου. Βα θβίδης διη, ὈΥΙΟΓ δϑῦ; ΘΙΡῸ 58] 

ΟἸΠ65 5 5(α 18 6. ̓ ΟΥ 1} οβϑϑηΐ Οὔ ηοχίᾶρ, ΘΟΏΒΘαΈΘΗΒ Π6- 

ΟΘΒΒΆΤΙΟ δϑβαΐ, αὖ Οὐ ΡΟββθηΐ ᾿ῃξουΓ6. Αἴ] βαηῦ 4π86- 

ἄδιη, αι ΠΟ Ροϑββιηΐ 1ὨΈΘΤΙΓΟ, ΓΘ ΠΡι15 οὐ μῃηοΐίαϑ. ΕΤΡῸ 

οἰἴδπι 85 δ ης81ὴ Ορογίες 6556 δ ἰῃξογιιι οχϑμηίδιη οὖ δϑίθι- 

Π81]. --- Νίδϊογθιη. βΒυ ΠΟ ΊἼΒ:1} ΡΓΟΡΟΒΙ ΟΠ ΘΏΙ, πᾶ Βα βίδη- 
{ἰὰντ ΤΟΙ 15. Θη 118. ῬΥΟΓΘΩ, ΘΟΠΘΠ ἢ 6556, σΟΙρΡΙΟρ αν 

1. 1069α« 19 5ᾳᾳ.; τη! ΠΟΥ ΘΠ] ΡΓΟΡΟΒΙ ΠΟ Π ΘΙ, {τὰ ἐθιηριι8 δὲ τη0- 

στη 8ΘἔΘΙΠΠΠ] 6856 (Ἰο]Ὁ, ἀδιμοηβίγαί 116 παϊάδμ, 566 'δάδθο 

βγθνϊίθυ, αὖ ἀπ 1087] νἱχ ροβϑιί, 4αϊη ἢ. 1. ρουῦῖπάθ. δίψαθ ἰη- 

ἴγα ( οἵ. δα 7. 1079 5) ταβϑρίοἱὶ δὰ ΡΠ νεῖοα σ 6} ἃ6 ῬγΔΘΟΙΡα 6 
δ ΘΧΥΓΘΙΠ8 ΠῚ) ΘΟΓΙ ρᾶτέίθιῃ. ΤΟΙΡΙ5, ἰδ, 81 415 ροπογοΐ 

ΠΟῺ 6556 ϑΘίογημπι, 15 βίδίιθσο ἀοθογοῖ, 6556. Δα δ ηξα 
ἰθιηραβ: δ ἰᾳ4 ἰρϑαμι ἃ πέρ ἐθιηρο 8 ΠΟΙ ΟΏΘΗ ἰδ ἴῃ 86 

σοηξπού 68, οἴ. Ρῆνβ. ΠῚ 1. 251 10: πρὸς δὲ τούτοις τὸ 

πρότερον καὶ ὕστερον πῶς ἔσται μὴ ὄντος χρόνου; ἴαιῃ 58 
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(θη Ριι5. δοίη δϑέ, απ ηΐδι ἐθιηριι8 δϑὲ ἃὰΐ ἰρβὰ χίνησις 

δαξ χινήσεώς τι πάϑος 10 (εἴ. ΡΒγ5. 1.1. 612: εἰ δή ἐστιν 
ὁ χρόνος κινήσεως ἀριϑμὸς ἢ κίνησίς τις. 1. 10. 11}, 6588 
οἰΐδιῃ οροτνέες πηοίπμηι δοίθγηαμπι, εἴ. ΡΠ γ 58. Υ ΠῚ 1 ---.. Αθίοι- 
ὨΠ5 Διο: 51 “8 δϑέ ποία, [ἄθιη. ὨἸπΓαμ ΘΟΗ Πστι5. δϑέ 

(εἴ. ΡΗγβ. ΥΠΠ 6. 2ὅθα 16); οὐ σοῃίίηπιπι ααϊάθι. πποίτιηι 

ΠΟῊ 6888 πἰἶβὶ ἰοοαΐθιη οὐ δὰ αι] 6η ΟΥ̓  οαΪΓθιη, ἢϊο 5ϊ1η- 

Ρἰ᾿οἰέεν. ἐομίοπα! 10, σοιηρτοθανι ἀοὰ ἢ ν8. Υ1Π 7 .---9. 
Ηδοο δαύθιη δοίθυηϊ πποΐα8 Ππαΐα γα, 4.81) 5᾽ Θ᾽ ΠἸοαν, δα] οΟἸη- 
ΡΓΟ θη αι βιθβίαηίϊαθ. δοίθρηϊζαύθιηῃ. ἢ 8}} οοηΐογί, 564 θὰ 
18 Π| ΡΓδοραγαΐ, πὰρ 46 τηοέι 80 δοίθγῃηα βαθβίδηξια οἰἴξεοίο 

ἴῃγα ἜΧΡ ΟΠ Π ΕΓ, 

1071) 12 ἀλλὰ μὴν --- 22 ἄρα. ἴΐϊαθο αἰίογα ἃγϑιιηθη- 
ἰί! ΟΠΪ8. ΡᾶΓ5. ΠΟῚ δα ἰἀ ἰρβῖι τοίογίαν, αοα ΡΟ ἰββίμηιιῃ 88- 
ῬΘΙΟΓΟ Ταὐ! οἰ δέ! 8. ΘΟΙΠΡΙΌ αν, 6586. ΔΙ’ 4 δ: 50 058} {181 
δΔαίθγηδπι, 8564 δὰ δοίθιῃϊξαΐθ ποία 8, αΠαδ οὖ 6586 η6668- 

ΒΡ πιὶ ἀοοι οὐ 4118 }18 810 Θχρ σα. [5 τηοέτι8. δοίθυπιι8. αὐ 
50, τϑαπι ταν οαπϑᾶ ΠΟ ν 6 η5 {(χινητιχὸν ἢ ποιητιχόν 12). 
ἴδ 8] αυἷ8 ρΡοβαθυ (εἰ ἔσται 12, εἴ. Ο)»5. ρΡ. 66) σδιιβδηι 
τπονϑηΐθιῃ ἰαθπι, απᾶ6 Ροίοπίϊα δἰδ, ἤθη δαί, {16 }Ὶ ροΐαεϑέ 
ῬΓΟΡίογ δ] σιιδιη ΡΟίθ μία. Πδίπγαηι αὖ 8 Π 40. ΠΟῊ 510 πιοὸ- 

(85 (οὐκ ἔσται χίνησις 13). Ιίδααα, Π1}}}} οἠμηΐηο ρῥτοῖ- 

οἴπηῦ δά δχρ]!οδηάτιηι τηούπμη δοίθγημμη, φασι Πα 6. ΔΘίθ ἢ 8 
αὐϊάθιη Ρομιηΐ βιιβίδηξίαβ, 586 Θα8, 4ὰδ 6. πα απ ἴῃ 56. 60η- 

(ἰδ ΡΥ ΠΟΙρ αν πον 6 η5, σα} 4685 (οἵ. δα 4 7. 988) 2) 

γ6] πυμηθγοῸ8. (Π05. ΘΗΪΠῚ ΒΘ Ποᾶγο νἱ ἀθίαν ααῖαὶ ἀἸοῖς ὁ 106: 

οὐδ᾽ ἀλλη οὐσία παρὰ τὰ εἴδη, εἴ. Ζ ἃ. 1025) 21). Νδο 5α- 
{πιο 5 θϑἰδη 8 ΠῚ Δ] 6 Π] ΡΟϑι11556, 486. σομίηοδί φα! 6 πὴ ρυ]η- 

οἰρίαμπι τον θηαιὶ, 564 ροίοηξία ἰδηΐαιη, ααἰὰ ἰη6 ἀθέου 85 
πηοίιι8 ΠΟ μοίεϑβύ τοροί! ( οἵ. Θ 8. 1050) 8 54ᾳ4., ργδβθοῖριια δ 6: 

ἔστι δ᾽ οὐϑὲν δυνάμει ἀΐδιον). Ῥοποηάα ἰοίταν οἰπβιηο αι] 580}- 
βίδπίϊα, οὐ 5. ἴρβᾷ παίῃγα δϑί δοίιιβ ἹΠΟν ΠΗ], ἧς ἡ οὐσία 

ἐνέργεια ὑυ20θ. ΕΥ ᾳαοῃίδιη πηδίογίαθ δδάθηη ἰπθϑὲ πδίαγδθ 

ἈΠ] ο τ α5. 86 ροίοηςδα (οἷ, δά Θ᾽ 7 ἴμ1ἰ.}, 8. Βι θβἰδ 188, 
4085 ῬΟμΘη 885 ἀθμΠΟΒΕΓΑνἽΠ.118, ᾿ππ] δ ον 165. 6586. οροτίοί. 
Ὅ5ι: «αἰάοιη απο ἃ 5ιηθι 8 γ1 Βα βίδίϊδ 6 ΠιΠΘΓῸ Δ} [ΠΠ{10 
Βαϊα5. τδέϊ ΟοΙ Πδί!Ο 5 ροβιίο, ὁ 12, δὰ ρ] γα! θη Ατὶ ἐγαηβὶί ηὰ- 

Ἰπθγιμ, 21: ταύτας τὰς οὐσίας, ἴαο!! 6 ὁχ δὰ 4ιδοϑίίοηθ δχ- 

Ρ]οαίαν, 4αδη ο. 8. ρΡογβθαυίίαν, --- 12 εἰ ἔσται κινητικόν. 
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ἘΘΓΓῚ αυϊάθι ρμοΐοϑβί ᾿θοίϊο Αἰοχ. ρ. 661, 31 οὐ οοά. 44): εἰ 
ἔστι χιν., 564 51 οοῃία!ονὶβ 17: εἰ γὰρ μὴ ἐνεργήσει, "18: 
εἰ ἐνεργήσει, τοεϊποηἄα νἱ ἀο ἰξαν νυ! δία ἰθοΐο, 486 4πο- 

τη0 40 Θχρ!!οδη 48 516 βαρτὰ οβὺ ἀϊοίπμπι. ϑθαπθηίθιι5. γΘΙῸ 
ῬΓΟχίηθ σου}}}8 613 ναυ]σαία ]ϑοῖο: οὐχ ἔστι κίνησις ΠΟῊ 

Ροΐεβί ργοθαγὶ; 'ρ886 δηΐμὶ σι ΡΥΟχ μη18. σουθῖβ: ἐνδέχεται γὰρ 

χτλ., ΠῸῚ ἰ4 ξε6 σοῃέθηάογο οχρ] δέ, ΠΟ 6586 ΟἸΠΠΪΠΟ πι|ο0- 
ἔπι, 564 ΠΟΙῚ ρΡΟ5856 τπὖ ΠΟῊ 51 τηοίαβ; δίψπο 14 παϊά θη) 
ἕαύ, σΟΠἀΠ ΠΟ ΠΔ]1 5ιθηΠ]οαίαν, οἷ. 617: οὐχ ἔσται κίνησις, 

618: οὐ γὰρ ἔσται κ. ἀΐδιος, εξ ΑἸοχ. Ρ. 662,1: ἔσται ὅτε 
οὐχ ἔσται χίνησις. 

1071 22 χαίτοι --- 1072. 7 2 εύκιππος. Οποά δ8ι- 

(6 Θᾶπὶ 5:0 5{Δ 0181, 4186. ΒΕΠΠΊΠ1: ΘΟὨΠΘαΐ ῬΥΙΠΟΙΡΊ ΠῚ 

ΠΠΟΥΘΏΒ5, δοίμμι 6586. ἀἰχιηι5β, ἱπ46 ΑἸ Ποαϊα5. φαδθάδμι 50}- 
Πδβοϊίαγ; δἔθηΐπι φποπΐδπηὶ 5] δία ροίοπέδ {0} ΠΠπν δοέιιβ, δὲ 
ΠΟῸῺ ἰΐθα δοία βι]αΐο (ΟΠ ΠΠπν ροίοηίία, ροίθηξία ΡΓΊΟΥ 85 
δοίι5 νἹ ἀθέιι 6556 (εἴ, Καὶ 1. 1060α 1: ἀρχὴ γὰρ τὸ συναναι- 
ροῦν). Αἴ ροίοῃηξί 81 ροπδίιν ΡΓῸ ῥυἸποῖρίο, 4π05 ᾿ηο]46- 

Π15 ἴῃ ἰδάϊιθ05 δχροβίψαμη ἰδπ δϑέ, ὨΙΠΉΙ ΓΕ τὖ ΘΟΠΟΘάΘΓΟ 

᾿ΘΟΘΆΠΙΠΙΓ, ΠΟΙ Ρ0556 πὖ ὨΠῊΠ ΟἸΠΠΪΠΟ 510. [ἴῃ ϑαμάθῃι Το- 

Ρυφπδηίίαμι (τὸ αὐτὸ ἀδύνατον 28) ἱποϊάογαηΐ νϑέθγοβ ροὅ- 
(Δ 6 δὲ ῬΒΠΟΒΟΡὮΙ ρἤγβιοὶ, 4αὶ ΟὈΒοαγΙΟσ 5. φαϊ!θυβάδμ νο- 
ΟΡ .}15. τι581, 16 ψΘΓὰ ἰδπΊ6 η ΡΟίΘὨΓ8Π| ῬΓῸ ΡΤΙΠΟΙΡΙΟ ρΡοβαο- 

τιαηί. 27 οἱ ϑεολόγοι αἱ οΟἸηηΐπο ἀϊοδηΐαγ, οἷ. δὰ Βὶ 4. 
1000α 9: φιιοά 605 ποσίθμι ῬγῸ ρυϊποῖρῖο ροϑιιΐίββα ἀτοῖδ, 1Δ. 

ΤΟουυὶ φτοίθοίο ροίεβέ δὰ Ἠδβίοάμπη ΤΠθορ. 116 544.; δὰ 
ΟΥρΡμΐοοβ. πῃ τϑοί τοΐουαίαν, ἀαθίαπι οοτέθ δϑί, οἵ. Ποῦ θοκ 

ἈΡΊΔΟΡΙ. ρΡ. 488. 492. 564 νϑιὶ βι πη πη απ νἹ ἀδίθν, ἢθο ΙΟ 60 
Ρογηα6 ἂο 4 8. 953 27 (εἶ. δά ἢ. 1.) Αγ. ποῃ σογίοβ 4808- 
ἄδιη ροδίαβ οορ᾽έαββο, 564 πηΐνουβα ἰοοαίιμ) 6556. 46. οἸμηΐ- 
θα5, ααϊοαπαᾳιθ οχ ἱπάθπηϊέο ᾳαοάδῃι οἵ πιαΐογίδθ νοὶ ρο- 
τΘμξ 6. 511}}}} ΡΥ ΠοΙρΊῸ στϑγῖπν πηἷν δγβι [θη ΓΘρθίθὯπι ριι- 

ἰαταηΐ, οἵ, 120}. 1.1. ρ. 488 ποί. 1) Απαχαροτγδθ δαΐθμι {Ππ4: 

ἣν ὁμοῦ πάντα 27 Ροίθηξίαθ οοπίϊηθσο ποίϊοπθιῃ οἷ. 2. 

1009) 21. Εχ οἰπβιηοαϊ ρῥυϊμοῖρῖο ΠΟ ροΐίαδβύ δχρ!!οατὶ Το- 

1) Βιαμαῖϊς αεβοῖι. 1. ρ. 65: Οὐ ἀϊο ατι8 (ον Ναοίι ξοιισοπάοη Τλοο- 

ἰοϑοη ὑοὶ Αγ βίοίοἶε8, ἴοι. Δ 6, αιι8βο]ο (βἸϊο, Εἰ ἀϊο ΟΥρ]ίκονῦ σὰ μαϊ- 

ἔθη, τιἴσδ! υἱοί ιν αἰΐο Παγιίοῦ κι πυογβίσηοη, αἴθ ατι8 ἀμπηκοίοηι αὐ μπαο 

ἦα8 ϑοῖη ἦον 1}ίηϑσο αὐϊοϊἐεῖεη, τρασθ ἐοΐ πΐολὲ πῖὶ οηἰβοπεϊάθη. 
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ΓᾺΠῚ 6] ϑπογδίϊ0 γ 6] θχϑιβίθηϊα, αυΐα μηδίουϊα Πα Π Δ ΠῚ ᾿ρ8ἃ 

ΡΟΙ 86 δβύ βϑῃθγδ! οηἶβ Ὀυϊοἰρίτιπι, 584 δ θᾶιη οἱ δυεΠοῖα- 
Πθι5 (τεκτονική 30) δὲ παίαγα τι8. ἴῃ τ λιι5 ἀοοθάογο ορου- 

ἰδὲ σαιιβαπὶ ᾿ηον ηΐομ), οἷ. 8. 1069) 56. Ζ 7. 8; νο]αιὶ δά ρο- 

(δ ηζδπ ἴῃ πιδηβύγιι 5 (καταμήνια, οἷ. δἀά ΗΠ 4. 1044« 85) νε] 

ἴῃ ἰθιγὰ ἱπο] βᾶμι, αὖ ΠοΙη0 νο] Ῥἰαηία ᾿δβοαίαυ, δοῦθογο 

ορουίθέ γονήν ν6] σπέρμια. (Ροίεβί σπέρμα τοίοντὶ δὰ γῆν, 
γονή δὰ χαταμήνια, εχ 60 ἀἰδουηΐηθ που νυν. απο ΑΥ. 

ΘΧροβαϊ 46 σθη. δη. 1 18. 724) 12; αιδιηηαδπη σπέρμα απ|- 
ἄδιῃ ἰηέογάππι ἃ}0 Αὐί ἀϊοῖ, απο ὃχ βιὰ ἰρϑίιι8 [6θ6 γογήν 
“οθοθαῦ ἀΐσονα, ἰη ΠἸο εαν οχ Δ] 1. 1.) πάτο 14 ααϊάδιῃ 

τοοίθ [δοθυαηῦ ΡΠ] ΟΒΟΡ ααϊάδιη, νο]ο!! ΤΠ Θυορραβ (οἵ. Ὧ6 
σο0619 ΠῚ 2. 300 8) εὐ Ρ]αίο (Τίμη. 804), ααοά δεϑίθυμαμ 

πηοΐτι), 4 δοία 510, βέαία τη οϑβθο; 5664 ἴῃ 60 ΡΘΟσΔΤ Ηΐ, 

απο πθ6ο οδιιβᾶμπη Θἰτπ8:) 041 τηοίι8 (οἵ. 46 υϑαοῖρΡο δα ηάθιὴ 
νἱ αρ γα οὶ 46 (06]. ΓΝ 6 εὐ δα “4ὶ 4. 985) 19) πθοὸ ᾳαὰᾶ- 

[Παΐθπι, 411 510 Πδίμγα 5. ̓ηοΐπ8. αἰ ΠΟῸῚ ΠδίμΓα 15, 411 Ρ1]- 

Π}Π5 4αΐ ΡΟΒίΘΡΙΟΓ, ΘΧρί!οαγα βιιβοοροταηί. (Ηδθο ααίάοπι 
βϑηξθηΐία νϑυθότιμ 6939 ἀλλὰ διὰ τί --- 86 ὡδί ἀρογία, ἰρβϑὰ 
γψοῦθὰ ΠΟ ΡΓΟΙβι5 ΡΪαηᾶ. ΕΠ ῥγΟΥ5. απ! ἄθιη. Θηπποἰδί! οχ- 

{Γϑηὰ νοῦρθα: οὐδὲ ὡδί, οὐδὲ τὴν αἰτίαν ἡααιῃ ΑἸοχ, Ρ. 664, 20 

516 Ἰῃηξογργοίθίαν: χαὶ διὰ τί ὡδὶ μὲν τάδε κινοῦνται, ὡδὲ δὲ 
τάδε, τούτων τὴν αἰτίαν οὐ λέγουσιν, ὅϑ6ἢνν. 516 66 ταῖ- 

(τὶ: οὐδὲ τοῦ ὡδὶ τὴν αἰτίαν. Οποα «αδιμαπᾶπι ἃρίο αἰεὶ 
ΠΟΠ ΠΟΡῸ, ΠΘΟΘΒΒΑΓΪΟ ἔδιηθη ἰΐὰ 50} Θη ἄτη ΠΟ ΔΡΡΙΓΓΟΥ; 

οἰθηΐῃ) ἐκ παραλλήλου ᾶθδο ροβὶία νἱἀδηΐαν ν 15. βαροιῖο- 

τθα5 διὰ τί οἱ τίνα, αὐ ν. ὡδί Ἰά46ῃ) β'σῃιποοί δο τίνα κί- 

γησιν, οἱ αἰτίαν ἰάδιι ἃς διὰ τί. Ῥτοχίιμο δἰΐθηι οπαποϊαίο 

Ἰά ᾳυϊάθιη ἀρραγεῖ, ἀϊβείηρει! τὴν χατὰ φύσιν εἰ τὴν παρὰ 
φύσιν κίνησιν, εἴ. ἀ6 σο610 1 2. 2694 7, οὐ βύτππ οὐ τοὶ 

ψἱη ἀἸοαῚ Παία γα 6 πη] Ἰηοέπιη. 564 ασποιπμοάο νο] σομῃβέγα θη 
51ηὉ γ6] ἰῃέθ]Π!]θ θη ἀα ἤαθο νεῦρα: ἀλλὰ δεῖ τι ἀεὶ ὑπάρχειν, 
ΠΟη νἱάθο.) Οιοά δαίοθ δ] απ ργαθίογοα Ρ]δίοηὶ ᾿ποοη- 
βϑίδῃζ δι ΟΡ] οἱ, πὰ ΔΗΙΠΔ ΠῚ 060 ΔΘίθΓ ΠῚ] 6586 ΡΤ ΠοΪ- 
Ραμ, 868. ἰρϑῖ1π| Ἰπού6η8, ἤϊοαί (ΡΒ δοάν. 245 6, εἴ. Τορ.ΟΥ 3. 

140) 3), τιοάο ροϑβύ 6061} φημ θυ δ! Ο ἤθη ΘΠ) Παΐδηι 6586 

γος (Τί. 34}, νουϊβδηθ Ὁ μος ογπηΐπο Ῥ]αίομοιῃ ἀδἴοη- 

ἀἴς Ζ6]16ν ΡΙαί. δία. ρ. 210; πἰμηίγαιθ. ΠΟῚ τη μ01 δδέ Αὐὶ- 
βίούθ 5. οαἱρα, ᾳαοά [αθι!αβ. ρΒΠ]ΟβΟρμ οᾶ5. ἤθη εἰϊβεϊηχι ἃ 
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αἰδβρυΐαίοηθ ἀἸ] δοίοα, φαδιὴ Ρ]δίοηἶβ, φποα βιμηπηαθ ΡὮ1]0- 
ΟΒΟΡΐδ6. ααδθβίϊ 65. []] σιμὴ ᾿ῃ ν Ο τι Ογ 18. ΟὈΤοΧΙ. ' 

ἴζα ἈὉῚ ρουβύμηχὶῦ, ἀπᾶ6 θ6η6, 486 566011ι85 46. ΒΌΠΗΙΠΟ 

ῬΤΙΠΟΙΡΙΟ νϑίογοβ ΡΒ] ΟΒΟΡΗΪ βἰαίπουηξ, δὰ 4αδοβθ θη (6 
ΡῬοίίογα ρμούθηξιαθ οἵ δοίιι8 αἰρηϊίαίο βαρτα, ὁ 22, τηοίϑηη Το- 
νογεαν; ααοάδιμιηοάο τϑείς αἷοὶ ρούθη δ) ΡΙ]ΟΓΘΠῚ 6888 

δοία, φποάδιημηο 40. ΠῸὴ τοοία ἀϊοὶ, εἴρηται δὲ πῶς «4. Ηϊδ5 

νΘΥΡῚ5. ΤΘΒρΙοὶ ἃ) Αν. δά Θ 8, φῃιοα ϑοινν. ᾿ἱπάϊοαΐ, δαα! θη 
ΠῸΠ ΔΙ ΓΟσ. ΕΘ ΠΟ ΤΟβρίοἱῦ 86 ΒΡ οΓΟΓο5. Νθίαρῃν- 

ἝΙσοταμ. ΠΌΤΟ5. ΑΙ. 115. Ἰοοῖβ ΠΡ “2, πθ]᾽ δά 608 ΔΘ! ΟΡ ΔΙ 

Ἰδοίογοβ ΡΙΌΡΘ ὨΘΟΘΒΒΔΓΙΟ δχϑρθοίεβ, οἵ. δα 1. 1θ0θθα 20, ἃ]. 
δὲ ρτόοθμι. ρΡ. 25; ποὺ δυΐθηι [000 81 νο]ιυιϊββοῦ {1110 Θηέθιη 
1Π]δὴ} οὐ δοσαγαίδιῃ [1011 Θ᾽ γοϑρίοθγα ἀϊβραίαι ΟΠ θη, ΠΟ ἢ δγδΐ 
αν τ] 0 τη]ηῖι5. ἀἰβύϊ ποία ἢ ἀ6 οδάθη το δχρομῃογοί, Αὐ- 

4πὸ 6χ φοῃβίδη! ΑὙἰδίοίο β τπιδιι ἰγ6 οχϑρθοίαβ, 81 αυα 6 

ῬΓΙΟΥ 5. ΠΟΤῚ. ΓΘΒρ οὶ ἃ ἰθοίουιι5. νο  ἰββοῦ, δαπὶ Δα! 1558 

ἐν ἄλλοις νοὶ πρότερον νοὶ 5ἰνηῖ 6. ααἱάρίαιη 1). πάτα ΒθΟ 
σοι εἴρηται τοίογομάαιη μούϊιι8. 6556. ΡΠ ΓΟ δὰ ἰρβδιη 
Ἰναϊ5. οαρ 115. αἰβραίςαιοη οι, ὁ 22 ---- 20: 101 οηϊη, ΕΔ Ι18 ΠῚ 

ΠΟΠ δροιίθ οχρ οι, αὖ βρη Πάν! οογίθ, βιη ρα] γα 4]- 

ἄδιῃ τόλμη ροΟίθη δ πη ῬΥΪΟΓΘΙ 6586, 4 8πι| ΘΓ πη ΓΟΓΊΙῚ 

δοίαμη, 5684. αὖ ρΡοββ10 ΟἸΠΏΪη0. αα]ἀρίδη 6556, ΡΟΠΘη ἄτη] 6586 
ΡΓῸ βίη. ΡΥ ΠΟΙΡΙΟ δοίαμη ἃ ροίθηςἃ μη θη. ἤοο αἵ 

ΟΠ νη δΐ, ΡΓΟΧΙμηΪ8 συ 15, α 4 ---- 7, δου Ρἢ ΠΟ Βορ στη διι- 

οἰοναίομλ Δα δῦ 4] ργαθίθυ τηδύθυ 8) ΡΎΙΠΟΙρ πὶ ΡΟϑβιι6- 

1) ὕὉὉρίιουμαας ἴῃ ἢ ΔΘ αρ γ 510 15. Δ6 ἅ]105 εἰπβάθπη πραγματείας ΠΡ τὸ5 

Ατσ. Ἰδοΐογοβ τοϑρίσεγο τπθεῖ. νοὶ ἀγριτηθηΐτη δἴπι5 ΠΡῚῚ ἀθϑουθ], δα 4πθπὰ 

γεϑριοιαπὶ ἰθοίονεβ, οἵ, ἐν τοῖς ἀπορήμασιν 1 ἃ. τ0σ5ὅ 10. ΜΙ 2. τοτοδι. 

10115 1. 10. 1086 15: ἐν τοῖς περὸ τοῦ ποσαχῶς Ε 4. 10284 4. Ζ 1. 

10285 11. 11. 10524 16; ἐν τοῖς περὶ τῆς οὐσίας λόγοις Θ 8. 1049 28. 

1.2. τοσϑῦ 11; ν6] οπηῖπο αἰϊφὲ, βργα, π᾿ ργὶποὶρὶο 956 ἀἰϊδρυίαθθε νοὶ 
Ῥοξβίοα ἀοταυπη αϊδριιαϊπσιθ. 46 θὰ τὸ ἄϊοῖ, εἶ, ἐν τοῖς πρώτοις ἃς 5ἴτα. 

Β 5». 9916 4. Θ 1. 1τ045 85. Καὶ 1. 10594 19; ἐν ἄλλοις 1 4. 1055 1. 

6. τ056 85. Η 8. 1τ0438ὖ 16. 4].; πρότερον ΪΝ 8. 10904 28. Π7 9. 1086 2: 
ὕστερον Εἰ 2. 10214 19. Ζ 11. 10815 18. «]ἢ. ἴὔπιι5 5ᾶπ6 οχϑίαὶ ἰοοιβ, τθὶ 

πὸ αἰ 0 εἰπισιηοαϊ δαάϊταπιθηῖο ἄϊεῖς Θ᾽. 8. 1049 4: ἐπεὶ δὲ τὸ πρότερον 

διώρισται ποσαχῶς λέγεται, 564 1θῖ φαϊάογα ἴρ50 γοῦροὸ ποσαχῶς 54:15 ἀρενίε " 

515} 1ΠΠ0ἀΥῚ νι θειν, τϑΐουτιὶ π]πἃ αα ἸΙΡγυτα οαπὶ, 481 ὁδὶ πεέρὲ τοῦ ποσαχῶς, 

1. 6. δα ΠρΡτυδ 4. Οὐάγε μος οὐ ἴοοο πο υἱάείαν τοπιϊαγὶ, 4αοά 5ΌΡΓα 

ἦς οομπβδίαπη! μος ἴπ φόποτθ Ασιβίοιθ!ς πιδὰὶ ΕἸχ]. 
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ταμηξ δοέι ΠΟΥ 6 η5, γΘἰτεϊ ΑΠΑΧΑΘΌΓΤΩΒ θη 6 ΠῚ, ΕΠ ρΡ Θ40665 
ΔΙΠΟΓ ΘΗ δὲ σοηξθῃε 6), ἔχ ΘΟ ΡΡ 5. ΡΒ ΠῚ ἃ ΘύΘΓ ΠῚ τη Οὐ τ. 

1072α 7 ὥστ᾽ οὐκ --- 18 ἀρχάς. Ἐχ δῖ, 4πᾶ6 ἀἶδρα- 
ἰαΐα βαηΐ, 51 δοίη ροίθῃξία ὈΥ]ΟΓΘΠ 6856 σοηβίδί, σοηβοααϊ- 
ἰὰ αὖ ΠΟῚ Ροββιῦ 0 1110 ᾿ ΘΠ ΗΠ ΡῸΓ θη ρ5. ΟΠ δ08 

γοὶ ποχ ἴμῖ556, 1. 6. Ἰηϑσὰ ροίθηϊζιᾳα, 564.ἍῳΕτὰὖ Θδάθμη ΒΘΠΠΡΘΥ 

[αοτίηξ, βῖνθ ΡῸ. ν᾽ οἰββι απο φαδηάδῃ (περιόδῳ) «86. [αἰξ 
Επηρ  ἄο6}15 βοηξθηΐξία, οἷ. 46 σοῸ]0 1 10. 279) 14. Ῥῆγ5. Ν ΠῚ 1. 
200) 20, 5ῖνα δἰϊιαμη ἴῃ ᾿ποάπμη. ἴδηη 81 Θ΄ 6 }1 5ΘΙΏΡΟΓ 6ϑΐ 
ΟΠ ἰ απ ΤΘτιιαι νυἹοἰβδί αι ο, οροτίοί ροπὶ ααϊάρίαμη, φαοα ρθγ- 
Ροίιο δαημάθηι ἴῃ τηοά πὶ ἀϑδέ; 51} Θχρ οᾶγα νοϊαμηαβ, 4αϊ 
ΡΟΞβὶῦ ΘΟ ΠογδίΪΟ 6886 οἱ ᾿ηἰουιίπ8 (εἰ μέλλει γένεσις Χ. φ. 

εἶναι « 10), ροπεπάϊπι ργδοίουθα δἰέογιη θϑέ, αποα οἵ ᾿ρϑαμη 
Ρογροίαο δοίιι ᾿πονϑδΐ, 5οὰ νᾶυίπια ἀβῆπ6 ἴῃ πποάπιῃ, ἄλλως 
καὶ ἄλλως αἸ12. -- Ἠδοο πηΐνοιβα ἠϊοία 46 πϑοθββασίᾶ δἵ 
δϑίογηϊ δέ οὐ ναι θίδέθ ἐνεργείας αὐ ἀρραγθαΐ ψαομοάο ἴη- 

(6]Π1οὶ οὐ δά ᾿ρβᾶῃι ΤΘΓᾺΠῚ Πδίμγαμι, ααδ οι 5 ΠΟΥ] ηη1158, Γ6- 
ἴουγὶ νο]αθγιῦ ἀσ., σοηΐουτὶ ἰπναΐ, ργδϑίθυ μυΐα5. ᾿ρϑβίαβ ΠΟΤῚ 
οδριία ργοχίμηα, 46 ρθη. εἵ οουγ. Π| 10. 3364 23: ἐπεὶ δ᾽ ὑπό- 
χειται χαὶ δέδειχται συνεχὴς οὖσα τοῖς πράγμασι χαὶ γένε- 

σις χαὶ φϑορά, φαμὲν δ᾽ αἰτίαν εἶναι τὴν φορὰν τοῦ γίνε- 
σϑαι, φανερὸν ὅτι μιᾶς μὲν οὔσης τῆς φορᾶς οὐχ ἐνδέχεται 
γίνεσϑαι ἄμφω διὰ τὸ ἐναντία εἶναι" τὸ γὰρ αὐτὸ χαὶ 
ὡσαύτως ἔχον ἀεὶ τὸ αὐτὸ πέφυχε ποιεῖν. ὥστε ἤτοι γένε- 
σις ἀεὶ ἔσται ἢ φϑορά. δεῖ δὲ πλείους εἶναι τὰς χινήσεις 

καὶ ἐναντίας" τῶν γὰρ ἐναντίων τἀναντία αἴτια. διὸ χαὶ 

οὐχ ἡ πρώτη φορὰ (Ϊ. 6. ἡ ἀπλανής) αἰτία ἐστὶ γενέσεως 

καὶ φϑορᾶς, ἀλλ᾽ ἡ χατὰ τὸν λοξὸν κύκλον" ἐν ταύτῃ 
γὰρ τὸ συνεχές ἐστι χαὶ τὸ κχινεῖσϑαι δύο χινήσεις" ἀνάγχη 

γάρ, εἴ γε ἀεὶ ἔσται συνεχὴς γένεσις καὶ φϑορά, ἀεὶ μέν τι 
κινεῖσϑαι, ἵνα μὴ ἐπιλείπωσιν αὗται αἱ μεταβολαί, δύο δ᾽, 

ὅπως μὴ ϑάτερον συμβαίνῃ μόνον. τῆς μὲν οὖν συνεχείας 
ἡ τοῦ ὅλου φορὰ αἰτία, τοῦ δὲ προσίεναι καὶ ἀπιέναι ἡ 

ἔγκλισις. --- ΕἸἰχατια ἰρτ ταν βἐθ! ]ἀγιπὶ βρίιδθγα οϑέ Πα ἀεὶ 

ὡσαύτως ἐνεργοῦν, ΒΡ ΒᾶοΓὰ 5015 (86 Βρῃδθγδθ ρ]απθίδσαπι, 4ἃ- 
γυμη 46 ἀἰξεϊποίίο δ δὲ παιηθγο ἰηΐτα ἀἰβραίαίαν ὁ. 8) εϑὲ τὸ ἀεὶ 

ἐνεργοῦν ἄλλως καὶ ἄλλως. δῃο ἸρΊξαν 5015 ΞΡ Βᾶ γᾶ πη 4 
ἀἴοῖε αἰέθγαμῃ τποίαιῃ μάθαγα βαρέα πδέμγα, δἰίθγιι Ρ 6 δἰ ϊπὰ 
αυϊάρίαιη, ὡδὲ μὲν χαϑ᾽ αὑτὸ ἐνεργεῖν, ὡδὶ δὲ καϑ᾽ ἕτερον, 
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τϑοίθ ΑἸοχ. ρ. θ0ῦ, 32. 110 βρη! σατ! ραξαῦ δηπιαμη ΡῸΓ 60]]- 
Ρϑἴῃ οαγβαμι, μο 6 φαοίϊ ἀϊαμσι οἶγοὰ ἔθυγᾶμ Οὐοῖη. Ηπηο ἃ]- 
ΓΟΓΙ ἸπΠΟΐ ΠῚ 4ποπίδηι ΠῸΠ βιιδρίο πδίμγα μαροί, 56 δἰαμα 

δαἀβοϊίαιη, 4αδογαΓ αἰτα) δχ 8]|10 τηοίι 8) οχ {Π|4 αηἱν ο βὶ 
6061} ἰδίίομθ Πα]οαί. Αὐ 81 δχ 110 τποίὰ (υϑ] ας! 6 Βρῃδογᾶ 
ϑαίαγηϊα, αὖ Θχθαρ]0 υἰὰγ ἃ0 ΑΙοχ. δαβιθιίο Ρ. 660, 3) το- 
Ροίαΐϊαν αἰ πγ Πι15 5015. ΟΥ̓ Ἶ5, 1ΠΠ1Ππ|5. ΠΙΠΠΙΓΠῚ ᾿ρ51115 πη οίτι5 Οδιιδᾶ 

οδάθμι δϑύ {18 ρυϊπηα 061} ἰδέϊο (415 χἀχείνῳ, 1. 6. τῶ ἑτέρῳ 

παρὰ τὸ πρῶτον, χαϑ' ὃ ἕτερον τίϑεμεν αὐτὸ ἐνεργεῖν). Ὦ)- 
Θηϊίαία ἰοίταν ροΟύα5 Ππ4 πρῶτον ἐνεργοῦν εϑΐ; ὁχ Ποο τα- 
Ρδίθμἀα οϑί δοίθγηϊαβ, ὃχ δἰΐεσο β᾽ ΘΠ ΓΟ ἢ18 ναυ]οΐδ8, 6Χ 

αἰγοσιίθ ᾿οτἐαν νυ ούδε!5. δϑίογηϊίαβ, οἵ, 46 βϑῃ. ].]. -- 1)6- 

ἶσα ΘΟΠΠτιηδίαγιιβ Πᾶθ6, 486 ΘΧχ ᾿ἰρ8ἃ τ Πδίμἃ 86 
πΟίΐοη6 ΓΘΡΘΕΠ556. 5101 σουία νι δίμγ, ἰπ Δα} 6ὺ Θχίθγ δ 
βϑηβιιμη ον ἀδηίίαι (οἷ. δα 4' 6. 9884 3) «17: οὐχοῦν οὕτω 

καὶ ἔχουσιν αἱ χινήσξεις, 1. 6. ΘΠ άθι τ8ὰ ΘΟΡΠΟΒΟΙμη15 ππ0- 

ἔπι} 6586. ΠδἔαγαμΙ, ΘΠ ]6 ΠῚ ΟΧχ ᾿0515. ΠΟΙΟΉΪ 15. ΘΟ] ΘΟ Ἴτηι18, 

(εἴ. 7. 1072 32: χαὶ τοῦτο οὐ λόγῳ μόνον ἀλλ᾽ ἔργῳ δῆ- 
λον. 46 σϑηῃ. 1.1. 336) 15: φαίνεται δὲ καὶ κατὰ τὴν αἵ- 
σϑησιν ὁμολογούμενα τοῖς ἡμῶν λόγοις" ὁρῶμεν γὰρ ὅτι 
προσιόντος μὲν τοῦ ἡλίου γένεσίς ἐστιν, ἀπιόντος δὲ φϑί- 

σις). Ομᾶτα ἤθη δβϑὲ οὰν Ρ]αίομϊοα αἰΐανο μἰδοϊέα βϑοι ἃ]1ἃ 
αδΟγΔΙη18 ΡὈΤΙΠΟΙΡ δ. 

ΟΑΡ. ὙΠ. 

Θϑμηιηλην ρυηεὶρίμην πιουθη5 εἰθιι8 6ϑί, αδίϑυο αοίι 86 

ἐρβιιην οσοσὶξαη5. 

Ῥοβίφιδμι Θχροϑβι 6586. δἰ] πὶ 5} 5δη Δ ΟΙΘΓΏΔΠῚ 
δοίιι Θχϑιϑίθηίθιη, οχ 4ἃ ἰδηη 18] ΡΙΊΠΟΙΡΙΟ πιουθηΐθ Πη]- 

ΨΘΙΓΒΒ. Ροηάθαί τη 118. οὐ ΟἸΠΠΪ8 ΘΘΠΘΓΑΙΟ, ἴδῃ] 486 51} 
ἀἰνίηα οἰ πδίθσα ρου 8 Θχρ]!]οδη8. ἰρ88 ᾿ἰδοὶξ {μθο]ορίαθ 
[ὰ πάδιηρηΐᾶ. 

α) 1072« 19 ἐπεὶ δ᾽ ---)14 φύσις. Αο ρηϊπιπῃ ααϊ- 
ἄθμη, Τουοοδη8 ἴῃ ΠΠΘΙΠΟΤΔΙ 486 ῬΓΟΧΙΙη8 δαηΐ αἰδβριυίαία, 

6586. ΡΓΠΟΙρΡία. που 68. ἱπηη 0 0}}6 σΟμΠΡμαΐ οὐ ααὰ ἃ γτὰ- 
{ἰοπ6 τηοέπμπ οἰποῖαί ἀθοϊαγαί. Οποηΐδηι, αἰΐ, ἤδο ααδπι ΡτῸ- 
ΡΟδβιιτηι8 ΤΑΙΟΠΘ ΓΟΓΌΠΙ Πδίμγα δ σ᾽ Π ΘΓ δύ0 ροίοβί ΘΧρ ΙΟΔΙῚ, 

ΔΙ 16. 81 (θη αν ΘΓ Π}118 νἱ8 1, 60 ΠΟΙ ΔἸ πλ15. οαπὶ {Π6Ο]ΟΡῚΒ 
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οὐ ρνϑβίοἶβ δ 1551 π|18. ( οἵ. δά 6. 1071) 26), τὰῦ ππϑγαμη Ρο- 
(θη δ πὶ ΡΥΔΘΡΟΙδΙηϊ5. δοίιιϊ, αἰ οιηΐαο δαηῦ ἢδ αι ΟΒΕ[0Π68, 

οϑὲ δ᾽ααϊά χαρά δϑίοσηο τποίμ τηουδίαγ, οἵ 60 φαϊάοιη οΥ]- 
οὐ αν! (421, οἵ. δά 6. 1071ὺ} 11). ΛΔο νοῦ μος βίδίιι! 0 

50] δχ ΤΑ ΘΟ ΠΔΕΙ01 6. ΘΟ] ΠῚ αΓ, 564 οἰϊμη ΟΧ ΒΘΗΒΌΠΙΠΙ 

ον ἀθηίία (ἔργῳ «322, οἷ. δά 6. 1072α 17) οοῃίοιηρ]δη 5 
ΘΟΟΙ1 δαίθυ μα πιοίαιη ἀρρᾶγοί. Αθίου πα Ἰοϊίαν οδύ οὐ δοίοι- 

ΠῚ) ΤΟΥ Θὕαν 5{6}Πἅγιι 1ΠΘΡΓΔΉ ἔπ: ΒΡ Δ ΘΡἃ : ΠΔ ΠΟ ΘὨΪΠ ΔΡ- 
ΡΟΙαῦ «23 τὸν πρῶτον οὐρανόν, εἴ. 46 οοοο 11 6. 288α 15. 
12. 202) 22. ἃ]. τσδο απ ρογρϑίιο πιονθδία!, 6556 δὐϊδ 
Δα] ἃ οροτίεί, αποὰ δὰ ρογροίαο τηονοϑί, ἔστι τοίνυν τι 

χαὶ ὃ χινεῖ «23. (ΑΙΠοΡ ΑἸοχ. οὐ ϑεινυ. πᾶθο νϑῦρθα ἰηΐοι- 
ΡΓοίδηέαν, 4 ὅ ΟἸϊΘοίαπη 6886 ρΡαίΐδηΐ: δϑί. ἃ] αυ]4, χαρά 

τον ϑαΐ βέο  ]ἅσαπὶ ἤχαγιιπι Βρθδογα. ΕἾ ΑἸοχ. ααΐάθι ρ]απο- 
(5. γα] βἰρη Πανὶ ρ. 667, 14: ἔστι δὲ καὶ ὃ κινεῖ, τὸ πλα- 
γώμενον πᾶν σῶμα" τὸ γὰρ πλανώμενον ὑπὸ τοῦ πρώτου 
τοῦ ἀπλαγοῦς χιγνεῖται, ϑ6ἢνν. ΠΟῚ 58{15 αἰβύϊποίθ γν6] δρίβ 

[δγγᾶμ ἰη 6] ΠΠ0Ἱ ραΐαΐί, απιδμι ὑπόκειται ἠρεμεῖν, 46. 606 10 1 

8. 2589) ὅ, ψασπη ν᾽ ἀθδίμ (θυ Θϑύγοβ ΓῸ8 ἀἸσογ 6 σο  αἶ586, 486 
ἰπογοθ θη ιι8. ἀθμλπὶ 8115 τη 0 {1}}118 ῬΘΙ ΡΥ ππὶ ΠΟΘΙ πὶ (οἱ 
ΡῬοββαμῦ ᾿που ον] 80 πηταγὶ, οἵ. δὰ 6. 1072. 16. Ηαΐϊο ἰηΐοι- 

ῬΓΘίδ ΟΠ ΟΠ 18 ἈΒΒΘΠ ΔΙ ΡῈΓ ρατί. τοίνυν ῬΓΟΒΙΠΘΟΥ, 

οαϊα5 ἰΙοοῸ ἰδοϊία ΑἸθχ. δέ ροβαϊ. ἘΕθηϊμη οχ ρᾶγί. τοίνυν 
ΔΡΡδγοῖ, ΠΟἢ ΡΟΣ Δ|181Π| ᾿ΠΒΌΡΘΙ ῬΓΟΡΟΒΙ ΟΠ 6, οχ {πᾶ αια 

ΘΟΠΠ ρίαν, 5664] ἰδ ΘΟΠΟἶαΪ δ᾽]. Αἰφαϊ ἐοπάϊαν δά ἀ6- 
ΠΟ ΠΗ ΒΓΔ ἢ 01 Β.ΠΠΏΠΠΓ1 ῬΥΙΠΟΙΡ ΠΔ την 68 ᾿] ΟὈ}}6; ΠΟοο ἰρὶ- 
ἔπ ΘΠΠΙΠΟΙ΄Ο 511] Ή11}} π]Ο΄ΟΓΘ ΠΟ ηβίγδί, ῬΓΌΧΙΠΟ ΘΠ 661] 

ἱπημη οὔτ 6556. ἀ1ο1{.) [ἃ ργϊποῖρίαμ) πον 6 ἢ 5 ̓ρϑπη 6586 1Π|- 
Π]0 0116, πιὸ δηΐθα βιρηϊ πηοαν!, 6. 1071 ὅ, 1ὰ ἴδ ΠΟ πλδΐ 

μῖ5. ψϑῦθ]85, 424: ἐπεὶ δὲ τὸ κινούμενον καὶ κινοῦν, καὶ μέ- 
σον τοίνυν ἔστι τι ὃ οὐ κινούμενον κινεῖ. Ἠδδο νερὰ, αἵ 

γψαοῸ Χμ! ηΐα!, ΟΟΥΓΙρΡία 6586, Π60 βποογα δά δὰ θιηθη- 
ἀδηάἊα ἀἰβε ποίομθὴ ἃ ΑἸοχ. ργοροβιίδῃι, 4ιδμ ἰῃ ἰοχία 
464], ἀειποηβίγανι Ο05. ρ. 125. δά ᾳυϊὰ ἃ0 ΑΥ. βου ρίαμι 
[αϊ556. ραΐθηι,. ἀαθιΐο; [6 Π18. φαϊ θὰ ΘΟ ΠΡ ΓΟ8}}1}18. Θὰ δϑί 
οοηλθοίπγα, 481 1]. 1. σομηπιθηάανὶ: ἐπεὶ δὲ τὸ χιγοῦν χαὶ 
κινούμενον μέσον, ἔστι τοίνυν τι ὃ οὐ χινούμενον χινεῖ, 564 
ΘΟηΒί ἀογαίο ὈΠίν ουΒ0 ἔθῃοῦα οἰπβάθιη ἀγοη Θη δύ] 018, απᾶ- 
Ιοπὶ ΡΒ γβίοογιαμι δχέγοιμο ἢ γῸ οὐ ἀ6 δῃ. ΠΠ 10 Ἰερίμηιβ, μαπά 
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βοῖο δὴ μ]ττα ργορίθι βίη! Π υ ἀϊ που νου θοσαπ) Θχοι ἀϊβ58. δέ 
μαπο ἔογα ἴῃ πράτ ΙΟΘσαι τοϑε θη άιπη σοηβθᾶμι: ἐπεὶ δὲ 
τὸ μὲν χινούμενον χαὶ μὴ κινοῦν, τὸ δὲ κινούμενον χαὶ κι- 
γοῦν, χαὶ τρίτον τοίνυν ἔστι τι ὃ οὐ χινούμενον κινεῖ. εἴ. 
Ρμγ58. ὙΠ] ὅ. 256 20: ἐπεὶ δ᾽ ὁρῶμεν τὸ ἔσχατον, ὃ κινεῖ- 
σϑαι μὲν δύναται, κινήσεως δ᾽ ἀρχὴν οὐχ ἔχει, καὶ ὃ χινεῖ- 

ται μέν, οὐχ ὑπ’ ἄλλου δὲ ἀλλ᾽ ὑφ᾽ αὑτοῦ, εὔλογον, ἵνα μὴ 
ἀναγχαῖον εἴπωμεν, καὶ τὸ τρίτον εἶναι ὃ κινεῖ ἀκίνητον ὄν. 
ἀδ δι. ΠΙ 10. 438 15. 

ΤΠ) οἴη, «20 --- 8, ἜΧχρ!οδί Ατσ., φαδ]θ ραϊδηάιη 51} 6588 

βαημηαμη {Ππ4 ΡΥ] ΠΟΙ ρΡΊ απ ΠΟ 65, αὐ ρΟδδιῦ πον Γο απ 
Ἰρϑαμι 516 ᾿μπ]00}}}86, ἀαδιμ πδι ΓΘ ἃ ΟὨηΪΔ, 4.86 Δ] 14] 

Ταοϊππέ, δα άθηι ΡΘΓΡ πέαν ν᾽ οἰβδίη αἶψα (εἴ, 46 σ6η. 8η. 
ΙΝ 3. 768) 16: τὸ ποιοῦν χαὶ πάσχει ὑπὸ τοῦ πάσχοντος --- 
χαὶ ὅλως τὸ χινοῦν ἔξω τοῦ πρώτου ἀντιχινεῖταί τινὰ χίνη- 
σιν). Ἦμπης ἰπ πιοάπμ, αἱἷὐ (420 ὧδε, ἴ. 6. αὐτὸ ἀκίνητον 

ὄν), τπιονοΐ τὸ ὀρεχτόν, Ἰὰ ᾳαοά εβύ δρρβέθι:6; δὸ οορ]ία- 

Ὁ}, τὸ νοητόν, εἴ ἰρβίθη τὰ τηονϑί, αὖ ᾿ρβαπ 516 πη Π101}8 
(πῃ ἀἰδειηρτιθη 415. Ἔχρ] δ ἀἴβαιθ ᾿ 18. νου 18 βθοαίαβ ϑαλ ΑἸδχ. 

δὲ Ὑποιϊβέ., οοιμιμαίθ ΠῸΠ ρμροβέ ὧδε 564 ροξέ ὀρεχτόν ρο- 
βίο οἱ τϑοερία ᾿θοίΐομθ οοά. “4ἡ χινούμενον.); οἵ. 46 δῃ. ΠῚ 

10. 4334 17: εὐλόγως ταῦτα δύο φαίνεται τὰ κινοῦντα, ὄρξξις 

καὶ διάνοια πραχτιχή" τὸ ὀρεχτὸν γὰρ κινεῖ, καὶ διὰ τοῦτο 
ἡ διάνοια κινεῖ, ὅτι ἀρχὴ αὐτῆς ἐστὶ τὸ ὀρεχτόν χτλ. ἀθ 

ποία δη. 6. 700 ὺ 23: ὥστε χινεῖ πρῶτον τὸ ὀρεχτὸν χαὶ τὸ 
διανοητόν. --- Ηδλος δαΐομ ἄπο, τὸ ὀρεχτόν οἱ τὸ νοητόν, 58 

βιὰ οὐ ρυππατία νἱ αὐμηηαθ δοσοροτίβ, δα 1άθ τϑάθαηΐ, 
τούτων τὰ πρῶτα τὰ αὐτά «27. Ναιπῆπο, αὖ ραμποῖδ οθμι- 
Ρ᾽ δοίδιηαν ργοχίμηδμι Τα οἰ ΠΔΠΙΟομη, «27 --οὐ}, ὀρεχτόν Ρ6Γ 

86 6εβὲ τὸ ὃν χαλόν, Ἰάδιπηαια. τὸ ὃν χαλόν ρυϊποίρθμι ᾿ῃέον 
τὰ νοητά Ἰοοῦμη παροί. Ἦος αὖ ἀειπμοηβίγοί, ογάϊαν ἃ αἰ- 
βεϊηούίοπθ ἀποτιπη τοῦ ὀρεχτοῦ Θ᾽ Ποτμ, δἰθηΐμι τὸ ὀρεχτόν 
διΐ δβὲ ἐπιϑυμητόν ἀπξ βουλητόν (εἴ. 100) 22: βούλησις δὲ 
καὶ ϑυμὸς χαὶ ἐπιϑυμία πάντα ὄρεξις), 60 ααυϊάθιῃ ἀἰδοτί- 
τ] η6 τῷ οαρ[α!ξα5. βοααδίμν βρθοΐθιη ὈΟηΪ οἵ ΡΟ τῖ, νο]αη- 

[85 ρβῦμι ρα οἤγιμι, α 27, οἵ. 46 ἂη. ΠῚ 10. 4384 23: ἡ γὰρ 
βούλησις ὄρεξις" ὅταν δὲ χατὰ τὸν λογιδμὸν κινῆται, καὶ 
χατὰ βούλησιν κινεῖται. ἡ δ᾽ ὄρεξις χινεῖ παρὰ τὸν λογι- 
σμόν" ἡ γὰρ ἐπιϑυμία ὀρεξίς τις ἐστίν. ἘΠῚ. Ν. ΠῚ 6. Ηα- 
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ΓᾺΠῚ διιΐθιη ῬΥΪΟΙ ππδη] 6ϑίο οἱ αἰ ἰίαία μούϊου οϑὲ νο]αηίαδβ; 
ΘΙΡῸ ὀρεχτὸν πρῶτον δϑ ἴρβίπῃ ρα! ἤγι, τὸ ὃν χαλόν. --- 
ἴδιη γ61Ὸ ΘΟΠΟΙΡ βου ΠΟ ΡΟΒΒΌΠηϊ8, ὨΪδ1 σποά δηΐρα οο- 
Θ᾽ ν ΟΡ πτι5; ααἴα Ρα]Οἤταη. ααϊαρίαμι σΟρ Ὠ Π]|0115. ΠΟ}}18 νἱ- 
ἀοίαν (διότι δοκεῖ «29, ἴῃ. καλόν), ργορίογοα {Ππ4 ἃρρεί!- 
τη15, Π0η ΡαΪΟἤγαπὴ ν᾽ ἀθίαν, ααϊὰ ΔΡΡ Ομ α8; ῬΓΙΠΟΙΡ ΠῚ ΘΗΪπῚ 
Ροίθη τη ἃ οοσίαύοη6. (Ηοο δμπιηοϊαίο, 4.29, 80, οὐ ἐγδπ8- 

ἱταπι ρᾶγαῦ δα ἱπααϊνγθηάπμ τὸ νοητόν, οὖ «ππμι ἰάθη 6556 
ἀεοιποηβίγοὶ τὸ γοητὸν πρῶτον οὗ τὸ ὀρεχτὸν πρῶτον, ἰδιηθῃ 
ΡῬοΟΙΟγομ οἱ ἀϊση!δέθμι. {ΓΘ 4ἀπὶ 5 Θ᾽ Πού ααδίθπιαβ. οβίύ 

νοητόν.) (ἱοριίδίιο δαίθμι ὀχοϊαϊαν ΡῈ. σΟΡ 4016; οὐ φαπη 
ἀτιλ6 51πῈ ΓΘΓΌῚ 567168, 4865 αἰδί! ποΐδθ βαηΐ [ἢ ΠΠ0 018 46 θ0ΠΟ, 
οἵ. δά 7 2. 1004«α 2, σοφἸ4}}1}18 ΡῈ. 56 Θὰ δϑύ βθυῖ68, ατ86. 511- 
βέδη απ οὐ [οτιηδμ οὐ στ απ Ρ6Γ ΔΙ ΠΡ ΔΙΙΟΠ ΘΠ 86 ΡΟΒΙ|0- 
Πθμ ἀοἤηϊία σοπέηδῦ; 48 6. ΘὨΪΠ] ἴῃ ΔΙΓΘΓὰ 56116 ΘΠ ΘΓΔΠ- 

ἴα πδραίϊνα, Θἃ ΠΟ ΡῈΓ 86 (χαϑ'᾽ αὑτήν 481) 564 Ρ6Γ δ8ο- 

αἰάθηβ δοϑιἐδί! 1 5.1] οἰ ππίαν, οἵ. δα Θ 2. 1046) 11. Αἰᾳαϊ 

ἴπ 18 βουῖο ῥρυϊμημδ δύ βιιθδίδηξια δᾶ, 4ιδ6 ΒΡ ]6χ δδύ, 80 

ΟἸΠΠΙ πηδίοιϊαθ οὖ ρούθπεδα δι Ἰ ρα ́α 1Π] 118, 1056 δοίμ8; 

564. οὐπὶ δὰ βιιθβίδημα οοπϊπποίαμη δϑύ ἴῃ οδάθῃ 866 14 
απο 58 πδίπγα ΔρΡΡΘΕ1]6 οϑύ οὐ ρα!οῦτιι. Οπαοα δαίοιῃ 
ῬΥΪμηιη οϑύ ἴῃ ἃ] τὰ 56 γ16, 14 ργαθείριιθ ϑὰπὶ μα ού 488}1- 

“ἰαύθμι, 486 ἴῃ ΤΟΙ ΟΘΓΗΙ 1 5ουῖθ, οἵ, α 1. 998 24; εΥρῸ 

Ρτίμηα {ΠΠ4 βιιββίδηίία οϑέ τὸ ἄριστον. Ἰίαψιδ βίοι ὀρεχτὸν 

πρῶτον εβιἰ τὸ ὃν χαλόν, ἰΐα οἰΐδιη γοητὸν πρῶτον εϑὲ τὸ χα- 
λόν, τὸ δι’ αὑτὸ αἱρετόν, τὸ ἄριστον, βῖνε τὸ οὗ ἕνεχα (αποά 
ἀπομοἊο0 οοΠδογοαί οἰπὶ τῷ ἀγαϑῷ οἷ. δά Α,(΄ 3. 9884 31). 

Μονοί δυΐθημ βαπημηπὶ {{Ππ4 ΡΎΙΠΟΙΡ απ ἸΠΏΟΥ 68, 4αδίθ 8 
ΡῬΟΓ 856. Δρρϑέ}}]6 οϑύ οὖ ἰαηιδπι πρῶτον ὀρεχτόν σΟποαρὶ- 
βοίίαν, 8: χινεῖ δὲ (1η{. τὸ πρῶτον κινοῦν βῖνα τὸ ὃν χα- 

λόν) ὡς ἐρώμενον. ((ὑοῃίοντ! οατῃ Ποο ρ]αοῖίο ροίοϑβί, φαοά 
ΑΥς βδθρ ββί πη Πδίαγα πη δ ΟΡ πητιη 1 ΘΌΠΟΓΘ ἀποαᾳ6 6η- 
ἄεγο ἀϊεϊέ, εἴ, 46 ρθη. οἱ οουγ, Π| 10, 336) 27: ἐν ἅπασιν ἀεὶ 

τοῦ βελτίονος ὀρέγεσϑαί φαμεν τὴν φύσιν. 46 ρατί. 8η. ᾿Υ̓͂ 
10. 687α 15. 46 ἴηο. δη. 2. 704 15. μι. πῃ. 469. 28. Ζ6]16Γ 
ΡΗ. ἀ. α΄. "1. ρ. 455.) [ΙΔ νεγο, φιοά ἃ ρυγίπηο {10 πιοίογα 
τηούιπι δοοὶρις --- ἃ οσορίδηἀδηι 6886. ἱπουγαηθιμη 506|1ἃ- 
ΤΠ ΒΡΒΔΘΓΔ ΠῚ Δρρᾶγοῦ ---, δὰπ ἀδῖη46 δά τσ !απα ΘΟὨ Παιδί. 
(08 κινούμενον δὲ τἄλλα χινεῖ, πο ροίεβε οἰμἱτ{ϊ ἀυέϊσα]ι8 

Αὐιϑίος. ταοίαρ, εἀ. Βοηῖς Ὑο]. Π. 92 
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ἴῃ ρᾶτί. χινούμενον, «αἷἰὰ πος πο σΟΠ πού βαρ οίϊ βαροτίο- 
τὶ δηπηοϊδέὶ, ααοα οβὲ τὸ χινοῦν ἀκίνητον, αΑἰἐναέιιη), 564 

ΠΟΥ 5ιρηϊποαΐ βυ]θοίαμη. ΑἸοχ. Ρ. 670, 11 σϑοίθ Ἰῃέουργο- 
ἰαΐαγ: κινούμενος δὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ προσεχῶς ὁ οὐρανὸς αὐτὸς 

τὰ ἄλλα κινεῖ, 564 φαϊά ἴῃ ἰοχέι. ΒΑΡ θυ ἀυίαι 6856.) 
ἴα σοῦ απ! τηονϑίαν, 14, φαδίθπιβ που δία, Ρο- 

ἰοηζίαμι Βᾶθού Δ|ΠῸΓ 5656. ΒΡ ΠαΙ, σνϑἱαί! τα ηδθ 4αα} {ἃ- 

(15. γν6}] φαδηξα 5. ν 6] ἰΟοἱ τπο 40 τηπίδηα] ρμοίθηίζίδμ, ἡ 4, οἴ. 

δα ΠῚ. 1042α 34. ἴδιη 51 πηοίιιβ [06 8}15 ῬΎΤΙΠΙ ΘΟΘ]} ΡΥ 118 
οϑὲ δοίιιβ, ρΡυπηαπη ΘΟΘ᾽ ἢ, 4αδέθηιϊιβ την ϑίαγ, ᾿Οοδ]οιὴ. οοτίθ 

μα οὲ ροίοηϊξιδτη, φαδηηα δι 51: 5 δ η 18 οἰ15. ἃ ΡΟΓΘηξἃ 6. ἃτη- 

Ὀἱραϊίαία ἱππηππηἷβ δέ. (δῦ ὥστ᾽ εἰ φορὰ χτλ. (τ ρτγὸ να]ο. 

Ιθο. δμη ΓΘβΕ θυ) ἐοχύμμη, ἀσθι Αἰοχ. Βαθαϊδ, δχροβαὶ 
ΟΡ"5. ρ.ὄ 105. Αὰ νν. κινεῖται εἰ ἐνδέχεται Βιρρ!οπαάτη οϑέ 
6. ῃοπ]. φορά 5υβίδοίαμη τὸ φερόμεγον βῖνε τὸ χιγνούμεγον, 
ϊ. 6. ὁ πρῶτος οὐρανός.) Αἴ βιπππηαμι ρεἰποῖρίαι πα] } πὶ 
ΟἸΠΪΠ0 ἰναθού ροίθηί απ), 564. 'ρ86 δϑύ δοίιιβ. Νιη 51 4 8τὴ 
τοοϊρογοῦ ροίθηϊξίδιμη, δδᾶμπη ΠΙΠΉΪΓἢ ΤΘοΙρογθῖ, (πᾶ6 βαβϑβίδη- 

{ἰ8π| μ] Ϊπ16 δηοὶ (εἴ. ΜΠ 1. 1042 5) δος δὰ ρυϊητη τηοίι8 

ΘΌΠα5, 1. 6. τπούτ ἰοσαΙ οι οὐ οὐ] σα! σθιῃ (οἴ. 6. 1071 11), 

Ρογ ποῖ; Βαηο δαιΐθη τηοΐπα πη ΠΟ ᾿νοῦ Βαϊ πη] ὈΎΙΠΟΙΡΙ ΠῚ 

Ἰηον 6 η8, 5664 εἴποις. [{ὰ δχομιίμμη ἃ}0 Ομμηΐ ροίθηξδαθ διη ]- 
Θαϊδύ6. ΒΕΠΊΠΊ]Ὲ ΘΤΙ ΠΟΙ ΡῚ ΠῚ ἸΠΟΥ 6115 ΠΘΟΘΒΒΔΤΙΟ δ] 6 6ϑί, 4ι8 6 

δβέ, 4086. συϊάθηι προδβϑιίᾶ8. ΠῸΠ οἱ δϑέ θχί ΒΘ οι 8. ἃ Ρ6Ι 

νἱπὶ ΠΠΐα, 564 οαπὶ ἰρ8ἃ δἷτι8 πδίπγαθ ἀἰσηϊίαίθ σοηϊιποίδ δέ 

ΔΟΞοΪαία, Ὁ 10 --- 13, οἷ. δὰ 4 δ. 

Θασητηι ἢ ̓ ΘῚπ1 ΡΥ ΠΟΙΡ απ δϑί βαθβίδηξα δ θίθγηδ, ΠΠΠ10- 
Ὀ1115, δοίιιβ 1ρ56, πϑοθββαιῖα, ΘΟΘ ΓΑ }}}15. Θδἀθιηαιιθ ΔΡΡΘΕΗ18, 

οᾶπ6 Ργορίον 14 ᾿ρβαμῃ, ααϊὰ δϑύ ἀρρθ}}}15, τηοέπμι οἰ Ποἰί. 
ΟἸΗΪΒΙ ἴῃ Ἰηἰογργθίδίοηθ, 40 οἰδυῖ8 δρράγοδῦ τδί!οοὶ- 

πδη4] εοῃΐοχίαβ, ἀπο5 ἰοοο5 432 ἔστι δὲ --- 384 αὐτό εἱ 1 

ὅτι δ᾽ ἔστι --- 8 οὐχ ἔστι. ἘΠῚ 1Π|5. φα! 46 πη ν δ 15. πιηϊέδέθιη, 

486. δδέ παπηθγὶ ρυϊποῖρίππη, Αἰ. ἀἸβεϊ ρα ἃ 5πηρ]ΠΠοἰζαΐθ, αἰιᾶ 
Γοὶ ΔΙ ΠΟ ]ὰ5. παίαγα, πῶς ἔχον αὐτό, οὖ δὰ 4υϊάδπι ἱππηπηδίο- 

ΤΙ }15, βρη ποδίαν. Νοίαπάιϊπι δβῦ, αποά ααπππη ΘΠ 1 πιηϊ- 
(δ{15 ποίο ποθ, Πἰρσι 1, απὸ ΑἸ] Θη Ιββίπηθ 46. δ οιὴ ΓΘ 
αἰξοθρίαίιπι οϑὲ, ἢ6. ᾿θνίββπ)ο ἀα] 6) πα] ο0 Γοβρίοἰδ; Π66 
Ῥδμ]10 ἰηΐγα, ὁ 11, ἈΡῚ ποοοββιίαιβ 0 σθηογὰ αἰβι σι, δά 

Πθγαμ. 4 Ἰδοίογοβ Δ] οραί, οἵ. ρσόοοι. Ρ. 2. (ὑδίθγπμι ἀ1- 
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ΒΕΠΠ00}5 πη ϊ δε ]8 δὲ 5 ρ]Π]οἰέα 18. ΠΟΙΙΟη 115 ἐγδηβι ἐπα πὶ τη ὨΪΓὶ 
ΔΡρᾶγοέ δά αἰβραίδί!οηθιὴ οαρ {58 Οοίδν!. --- ΑἸέοσο δαΐθιῃ 

Ιοοο, δ1 --- 3, μος πιδηϊοβίο ἀοοθί, οβ856 τὸ οὗ ἕνεχα οἰίϊδμη 
ἴῃ βα βία 115. ̓ πηπη  Ὀ1 1115, 14 φαοα πορανὶξ, αἰ] δοί!οθ ῃϊνηΐ- 

ται αἰβραίδηβ, 5 2. 990α 27. Ἐπ556 δαΐθιῃ ἴῃ ΓΤ θιι5. ηπ|0- 
ὈΗΠΡιι5, αἱέ, ἡ διαίρεσις δηλοῖ. Ῥοίεβέ ρῥτοίθείο ἡ διαίρεσις 

5 ΠΡ ΠΟ 1ἴα ΔΟΘΟΙρΡῚ αὐ Βσηϊ Πορύ ἀἸβεϊ πού οι ΠΟΙ ΟἢΪ5. οἰ αβ- 
46 ἴῃ 58 ϑθηθγὰ αν βίοηθηι (εἶ. Ζ 12. 1037) 8. 1038. 24, 

84. 4].}; 51 ἀἰβίϊηχθυὶβ, αἱ Ασ., ἄπο τοῦ οὗ ἕνεχα ΘΘΠΘΓΆ, 

1Ππ4 δεϊαμι ἐπμμη 1 ΠΠ 5. ἴῃ τ θιι5 ἴμ 6556 τ ρογῖθβ. 9864 τηα]ίο 
ψ ΘΓ ἢ 18. οἰ ΑΙοχαηάτγο Ρ. 669, 28 ρευζαθίμηι5 σοὺ. διαί- 

ρέσις 5᾽ΘΏΠΠΟΔΡΙ ἃ Ατι θη διαίρεσιν τῶν ἐναντίων, 4αδπι 

ἴῃ ργὶβ ἀθ θΟπῸ ἰηϑέϊαϊ, οἵ. δα 1. 2. 1004α 2, 5βἰφιϊάδῃι᾽ ἀ6 

δδάδιῃ ἀδθηϊίοπο τοῦ οὗ ἕνεχα 8110 Ιοοο ῬΗν8. 1 2. 1944 35: 

διχῶς γὰρ τὸ οὗ ἕνεκα" εἴρηται δ᾽ ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας, 

τηδηϊοβέο 1105. ΠΡ γῸ5 ἀθ ΠΟΠῸ τοβριοὶδ, οἵ, Βυδηάῖ5 46 ΑΥ. 

ἰὸν. ρΡεγά. ρ. 8. Αἰψφιθ οχ Βοὸ ᾳυίἊᾷάθιη ῬΗνβισογαπη [000 
ΘΟ] ] δε 4}1185. 5 5. (46 ἃη. ΠΠ 2. 410) 2: τὸ δ᾽ οὗ ἕνεχα 
διττόν, τὸ μὲν οὗ, τὸ δὲ ᾧ. 020: διττῶς δὲ τὸ οὗ ἕνεχα, 

τό τὲ οὗ χαὶ τὸ ᾧ, αϊθαβ Ιοοἰβ άάδηάα δβέ οορίοβίου. εἰμ8- 
ἄδπι τοὶ δχροβιῦο 46 σϑη, δη. Π 6. 742α 22 544.) νυ]οίδπι 
Βοιρίαγαιη, απ 6. ΘΧρΙΙΟΡΙ Πα}10 τη 40 ροίεβί, διηϑηάανι 
ΘΒ νυ θρΊογιβ μθπο ἴῃ τηοάππι: ἔστι γὰρ διττὸν τὸ οὗ ἕνεχα, 
ὧν τὸ μὲν ἔστι τὸ δὲ οὐχ ἔστι. ΑΔΒ 15. δηίθα Ἰοοἷβ Ασ. δ 
δὰ αἰβεϊποίίομθ, 486 νν. τὸ μέν --- τὸ δέ σοπϊπδίατ, δά60 
σΟΠΠγπηαίαν ᾿ᾶθο οΟηϊΘοίμγα, τὖ δὰ 4] 51} σοῦὰ ποὴ ἀκ ]- 
ἴδῃ. ϑ64 ἴῃ δὰ δχρ]οδηάδ ἀἰβεθάθηάτ τὴ] 8] ΔΙ ΓΟΥ ἃὉ 
Δα ίογΘ διμθη δέ ηἸ8. ΝΙΠΜΪ πὴ Θχρ] ]οδί]ο0 τοροίθπάα οϑὲ ἃ" 
118 ἀπογαιη σοπογαη τοῦ οὗ ἕνεχα ἀἰδ! πο θη 6, α8πι 5ἰοἩΪ- 

{ποαν φαΐ οπὶ Δα 165. τ, 564. πβαιδ Π) 8815 ΡΘΥΒΡΙΟΘ 
δχρ το. Ὀἰβραίασαης δὰ 46 στὸ Ἰηἰουργοίθβ ατδθοὶ δά Ρἢ νϑ8. 
1..1., εἴ. 56}0]. Ρ. 349 Ὁ; Θοῃβθῃίθη8 αὐτὴ 115 που] Θη15 Θἰϊδπηι 
τϑι δχροβαΐ ΤΒϑμϊβί. δά Αν. 46 δῃ. 1. 1. {. 76}: τὸ δ᾽ οὗ 

ἕνεχα διττόν, τὸ μὲν οὗ, τὸ δὲ ᾧ. ὥσπερ γὰρ καὶ ἐν τοῖς 
᾿Ηϑικχοῖς (εἴ. Βναπα 15 1.1]. Ρ. 9) ἐλέγετο, διττὸν τὸ τέλος, ὡς 
μὲν τὸ οὗ εὐδαιμονία, ὡς δὲ τὸ ᾧ αὐτὸς ἕχαστος αὑτῷ" 

χαὶ γὰρ τὴν εὐδαιμονίαν δι᾿ αὑτὸν αἱρεῖται καὶ ὥστε ἑαυτῷ 
ταύτην περιποιήσασϑαι" ὥσπερ καὶ ἐπὶ ἰατρικῆς οὗ μὲν ἡ 
ὑγίεια, ᾧ δὲ τῷ χάμνοντι, οὕτω δὲ καὶ ἐν τῇ φύσει τὴν δὲ- 

ΕΡΧῷ 
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πλόην ταύτην ϑετέον τοῦ τέλους, καὶ οὗ μέν ἐστι ῥητέον 

τοῦτο εἶναι τὸ ϑεῖον καὶ ἀΐδιον, ᾧ δὲ τοῦτο εἶναι τὸ ἔμψυ- 
χον χαὶ τὸ ἐν γενέσει" τούτῳ γὰρ περιποιῆσαι βούλεται εἰ- 
κόνα ϑειότητος χαὶ ἀϊδιότητος ἡ φύσις καϑ' ὅσον δύναται. 
Ηδπο 81] Ροῃϊμη5 ρβϑ8πη 6886 ΑὐἹβίοίοίοατα Παΐ8. ΠΟΙΟΏΪ5 

ἀἰβει ποι! μη, αἰίθυαιη οΘηι5 τοῦ οὗ ἕνεχα, πππΐτιιη τὸ οὗ, 

4ποη απ πηηιη 0116 δϑύ δὲ ᾿πημηπία 116, 181} πη ρ 6410 ἀποιηῖ- 
ἢτι5 ἴῃ 5 5ίδη 115. ̓πη πη 1 ΠΠ0Ὲ15 τορϑυϊδίαγ; ΔΙ ἔθσιιμι ν ΓΟ, τὸ ᾧ, 

«υΐρρα ψιοά ρδῖ πυπίδεομθπι 5αὶ ᾿ρβίιβ δά ΠΠπ4 τὸ οὗ δο- 

οοἤαί, Ποη ροΐίεβί 6588 ἐν τοῖς ἀκινήτοις. ἘΠ᾿ πος ᾳαϊάθιι 

Ὀτγον ββίπιθ ν᾽ ἀθίαν. βρη  ἤσαββα 18 σου δ: ὧν τὸ μὲν (ἰμ. 
τὸ οὗ) ἔστιν (ϑιρρ!οηάπμι 6 βιιρογίουίθαβ: ἐν τοῖς ἀκινή- 

τοις), τὸ δ᾽ (ἰμὲ. τὸ ᾧ) οὐχ ἔστιν. 
τ δ) 1072) 14 διαγωγὴ --- 380 ϑεός. (οείε εὐ ἀ}}1- 
Θοηΐον ᾿ἰᾶπηο ἀἰδραίξαί!οη5. ρᾶνίθμι ἱπίογργοίδίιι5. δϑί Κυβομθ 
ΕΌΥ5ΟΝ.. 1. Ρ. 278 544., ἃ 4Ὸ ἰπύογργοίθ ρϑιιοῖβ. πι0 40. ἴῃ Τ8- 
Βθὰ5 ἀἰββθηι θηάιιμι τ] 8} 6556. ριυίαν!.) ϑυηπλπι ΡΥ ΠΟΙ ΡΙ ΠῚ 
"πον 6 η8 δασιβαμα ΑΥ. ἀθιηοηβίγαν! βαι θϑίδ τη 6586. ΡῸΣ 88 
Ἰη061Π|0Ὶ 0} 6ὴ; ἰδιη ἀΘβουρίαγιιβΒ αι 6. 510 δἰ ὰ5. δοίϊο οἱ νἱέα, 

, βίαι Δ 1η110, ὁ 20, ρου! 1η06 1} 0} }] 6ι Βα 5 δη πὶ ᾿Ρ 581 
6556. 1π06]]Θοίαμπι, ᾿ᾧ ᾳαοά ἀοίηἊ6. Ρ6. ἰρβᾶμι ἃιοπιθηΐδίϊο- 

Ποῖ σΟΠἤγπδίαν, ΕΠ ΘηΠη τ 56Πη818, δχ Αυβίοίθ δ. βθηΐθη- 

(ἰὰ, ἀασπι οϑί δοίιι, γθοΟΙρΊθηβ5. ἴῃ 86 ΤΟΙ 5651 1] πὶ [οΥ- 

1τη88 Ἰάθιη δϑί δίαιιθ 'ρ886 Τὸ8 56 }810}}}68. ἃδύγαοία θδ τη} Π8- 

(εγῖα (οἷ. ἀδ δη. 11 12. 4244 18, 25. ΠΙ 2. 425) 25), νεὶ] αἱ 
ΔΓ. ἰρβᾶ οϑί δι Πείιμη βοογοθδέιηι ἃ τηδίουϊα (οἵ. δὰ Ζ 9. 

1034« 24), [{ὰ Τηἰ6]]Θοίτιι5 τϑοϊρίοπβ ἴῃ 86 τὸ τί ἦν εἶναι το- 

ΤΠ], Δαθη οϑύ δοίιι, ἴρβ6 Πί 14 αποά 6ϑβύ 1ῃΈ6}}10 1116, ἃς 

ψ οἰββῖι 14 ααοα ᾿ηξθ}Π191}}}}6 ῬῸῚ 56. δϑ ἴρ86. δβύ 1ῃ{6] }Θοίτβ 
δοίαᾳ. δχϑἰβέθηβ (οἵ. 46 δὴ. ΠΠ 4, 429) 80 544ᾳ.). Ηιυῖτβ. 1πί6]- 
Ιδοίπ8 αὐ ἀθβουῖθαί απδ6 510 νἱΐα δο βϑαϊίαάο (διαγωγή "14, 
οἵ. δά ... 1. 981) 15), Βαπηπηδμη απᾶ6 ΠΟιηΪηΙ Αἰ’ φαδπηάϊα. 601- 

{ἰηρογο Ροΐαβϑ δυο ΡΓῸ δχθηρίο Δ 106. Εἰ οοη- 
[οι ρ] ίϊνδα α] θη νἱΐαθ, φαρρ 6 486 ἤηθιη ἢ 856 ἰρ88 οοῃίϊ- 
ποῦ ἤθῆμ6 οχίγτα 856 ροβίζιιπι μαϊϑθαί, δβοϊαίδμι. ἴῃ 6588. οἵ 

σΟΠβυϊημηδίδηη ΘΑ.  ἀ] θη, ποίη οϑὲ Ασ. ρἰδοϊίαπηι, εἴ. δά 

«4 2. 952) 28 53)ᾳ. Εα ᾿οδπίπαϊηθ. 05 αυϊ θη ΓΆΓΟῸ [δηΐαμη, 

ὉΝῚ 4851 5. 0] 01 δαμηι5. δ αἰ ν!ηδη) πδίθπτδιη ( οἵ. ΕἸ}. Ν, Χ 7. 
1127ὺ 27), Ῥοββιχημβ ἔγιΐ, ΦπΟ Ϊδπὴ Πυπηδηι5. ᾿η{6]] οί. Ρο- 
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ἐοηξίαθ ΟὈποχί5. ΠΟ ρΡοΐοβί ρευρθίιιο 6556 ἴῃ δοίι. ὅϑι- 
105. δαΐοιι ᾿πιθ! ]οοέιι5 ρουρθίιο ἴῃ οδάθπι οϑέ θθδι απ6; 15 
Θηΐμη, πὸ δηΐθα δϑὺ ἀθιηοηβίγαίαμι, ἐνέργεια οδβί, ᾿ρβδαιθ ἤᾶθο 

ἐνέργεια Εἶτ. πΘοοββατῖο σΟηϊαΠοέδη 5θοῦμ Βαϊ οὐ ν οἰ αρίδίθι 
(ἡδονὴ ἡ ἐνέργεια 16, εἴ. Επ|. Ν. ὙΙ15. 1154 25), «αϊὰ 

νοΪαρέαβ π1 81} οϑὲ ἈΠ 14 ὨΪβὶ δοίϊοηἶβ σΟὨβιιπημδίϊ0 δ ρογο- 
εἰἴο, εἴ. ΕΠΗ. Ν. ΝΠ 13. 1134 14: λεχτέον (Ἰηξ. τὴν ἡδονήν) 

ἐνέργειαν τῆς χατὰ φύσιν ἕξεως ἀνεμπόδιστον. Χ 4. 1174) 
23: τελειοῖ τὴν ἐνέργειαν ἡ ἡδονή. Ῥτορίεγοα (διὰ τοῦτο 
17, 1. 6. φαῖα ἡ ἐνέργειά ἐστιν ἡδονή.) ΠΟΡ15 Βοιμιη!θιι5 νο- 
Ιαρίαΐθμι αἰϊοσαπέ δηππδθ ποβίγαθ, δὲ οἷιβ ααϊάθπὶ ν 6] ϑρε- 
πτιχῆς νοὶ αἰσϑητιχῆς το] νοητιχῆς, δοίίομαβ, 408]65 5πηΐ 

ἐγρήγορσις (οἵ. Ὑτοηά6). ἀ6 8η. ρ. 316), αἴσϑησις, γόησις: 

4αοάϑὶ 4πἃ ἃ]ἴα ργαθίογθα υο]ιρίαθι 0018. αἰξουαμέ, ν 6]! 
5Ρ65 γνὸ] γϑοογάδεϊο, οδιιβᾶ δχ 60 δβί τϑρϑίεμάδ, ᾳυοά δὰ 

ὈΠᾺΠῚ δχ 1ΠΠ1|8 δοίοηῖθαβ τοίδγαπέαν, διὰ ταῦτα 818, 1. 6. δὲ 

ἐγρήγορσιν ἢ αἴσϑησιν ἢ νόησιν, εἴ. ῬΙγ85. ΝῚ 8. 2474 7. 

ἈΒδοί. 111. 1370κα 29. 
ἴδ σοῖο ἰῃ6]]6οῖῖο βυπηπηὰ οὐ υβοϊαία, ἡ νόησις ἡ χκαϑ' 

αὑτήν "18, βιπηιηδι σΟηἐ οι Ρ] αίατ οὐ ἃ βο] εἴδη 55 Δ ΠΕ 81 ; 

858. ἰϑίεαν (αὑτὸν δηὴ νοεῖ "20 5ου!θοπάσιι νἱ ἀθθ αν οοηΐο- 
τ ητ δαμάθι τας οοἰπαέϊοπθηι 9. 1074) 33.) ἴρβαπη σοπέθιηρ[- 
{1 Βατηπηι5. ἰη 6] οίαβ. Οὐ ΘΠ1Π) ΘΟΙΠΡΓ ΘΠ ΘΠ οὐ ααδδὶ 

δἰηρὶε (ϑιγγάνων 21, εἴ. δἀᾷ Θ΄ 10. 1051) 24) 14 ᾳιοά εϑύ 
᾿μ 6} Πρ. 0116, 51 ἴρ56. Πὲ 1πέ6 ΠΡ} 115, αὐ ἸΙάθηη 510 ἰῃΈ6} 6 οέιι8 

οὐ [η{6Π191}0}}6, εἴ. ἀ6 δῃ. ΠΙ 4. 489» 30. Τη 6] ]οίιι5. Θηΐπὶ 

βυδρίο πϑίμνα ἃρίι5. οδὲ δά τοϑοϊρίθηάμσμ ἰά ᾳαοά δβὲ Ἰμέ6]- 
ΠΙΘΊΌΙ]ς, 14 6βὲ δέοι (χαί 22 δχρ!!οαπα! νῖμι μαθεί, οἵ. δά 

Ζ12. 1038α 7) δα τοοϊρίεπάδμῃι βαθβίαπέϊαμι, τῆς οὐσίας, 1. 6. 

(εἴ, δα “41 8. 957) 21} τῆς κατὰ λόγον οὐσίας 58ῖνε τοῦ τί ἦν 
εἶναι, εἷ. 46 δη. ΠῚ 4. 420 15: δεχτιχὸν τοῦ εἴδους. ϑαπι- 

ἸὩ18 στὸ ᾿ῃέο]]οίπ5, πο ῃΐϊδμ ἰρ86 ἴῃ 856 σοπεϊποί δία 'ρ56 
εβί τὸ νοητόν (ἔχων "28, ἰηΐ. τὸ νοητόν 1)}), ποῃ [δοιϊία- 

1) ΑΙπεν μαθς νουρα: ἐνεργεῖ δ᾽ ἔχων Ἰηϊογρτοίαταν Κυΐβομο 1.1.: 1)ὲ6 σίολι- 

εἶδε Βεκτιοϊμιι ἐπ ἀϊοδοηι ϑαΐςο 18 ΠῚ ἄαπη πιδϑ οι, ἀσόπτι ὩΩΉ εα8 

ἐνεργεῖν τὠὐπα ἔχειν, ἀἴ6868 παοὶν Α41τ. ϑργαοῖι- μπα ])οηκινοῖ86 αἷβ ἀα8 ὀϊοίβε 

Ηαῦει ἀο5 Του πεῦβοιβ τιιπὶ Πόπίοη, σο5 θη ον βέοι, ἐπάθηι ογβϑὲ ἀαγὶ 

αἀϊο ϑεωρία, ἀϊο ἰἶον ἄθηὶ ἔχειν εὐὶθ 8ογιβὲ ἐπ ἀο)η8οἴ 6 ὴ δέππο (οΥ ἐπι- 

στήμη θπέποσοπίτιί, αἷς τοὶπο ΤΊ ρ οὶε οπέβρτίοιε. Ἐπ  8ολιεϊἀοηα ἦ8ι 
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ἴ6πὶ 801 Παϊ)ού 1π 6} 6 πα], 564 ἐνεργεῖ Ὁ22. Αἰᾳιο, 5ὶ 
δοίαη] Ροίθηξα ΡΟύΟΥΘ ΠῚ 6556 σοηϑίαί (εἴ. Θ 8), ἴῃ Ποὺ ρο- 
{18 1Π06]}Π1Θ 6 Πη641] δοίιι ααδιη ἴῃ ρούΐθηα αἰ γ!Πδ πη οἰπ8. πδία- 
Γ8 ΠῚ ΘΟΥΠΪ Ὡρραγοί, δαηῖιθ βαϊπηθῦ ἰρβίι8. σοηίθιηρ [10 51] Π|ἃ 

οἰτι8. οὐ νἱγίιιβ δϑί οἱ βϑαίίιαο, 24. [1}) 685. ᾿ϑΊ(α, 158. ΘΗ]ΠῚ 

Θϑ8ὲ 5. Π}118. 1Π|Π6 1η 6]] οἴιι5, ααἰὰ μογροίπο ἴῃ πος δϑί δαία 
ΠΟΩᾺ6. ὈΠ4Ὸ8ΠῚ 6 ρΡοίθηζία ἰγαηβὶῦ δα δοίαμ, οἵ. 9. 1074 28, 

ΡοΓροίιιο δὰ ἔγαϊίαν ᾿λδδ 16, οαἱ βατημπιᾶ Πιιμηδηδ6. ν]ΐδ 6 
Βοαι 40. νἱχ ΘΟ ΡΑΓΑΥΪ, Πρ π ΔΘΟΌΔΙΙ ΡΟβϑιί. Αὐ νἱΐα 1η- 
οϑῦ 8 η10 ᾿ηἰ6 δ οἴμ! ; ̓ρϑᾶ ΘΠ Οἷτ158. ΔΟΙΙΟ οϑύ υἱΐα. [{ἀ- 

4ὰ6 (φαμὲν δή "28 5ογ!θδηάππ νἱ ἀδέαν, φαοηΐδηη σοι! Θο- 
αν ἀν. 4π86 δηΐθα σοιηρτο αν") ἄθιιβ οϑύ ζῷον ἀΐδιον ἄρι- 
στον, ἃ0 νἱία δϑίθι πᾶ οὖ ορίϊπηδ ΠΟῸῚ ἰπϑϑὲ βοίππι 460, 564 

ρΡ86 6δβϑύ μᾶθο νἱία, οἵ. 46 οοεὶο 1 3. 286α 9: ϑεοῦ δ᾽ ἐνέργεια 
ἀϑανασία" τοῦτο δ᾽ ἐστὶ ζωὴ ἀΐδιος. 1.9. 2794 20. ΕΠ. Ν. 

Χ 8. 1178 8. 
1072 80 ὅσοι --- 1079. ὃ σπέρμα. (ΟὐΟμπϊαποία ἴῃ ΡΓΪΠΙΟ 

ΡῬλῳ8. ΥΠΠ 4. 2554 85: ἔστι δὲ δυνάμει ἄλλως ὁ μανϑάνων ἐπιστήμων καὶ 

ὃ ἔχων ἤδη καὶ μὴ ϑεωρῶν. --- ὃ γὰρ ἔχων ἐπιστήμην μὴ ϑεωρῶν δὲ 

δυνάμει ἐστὶν ἐπιστήμων πως. 46 απ. Π 1. 4124 “85: φανερὸν οὖν ὅτι ὡς 

ἐπιστήμη, --- ἀνάλογον δ᾽ ἣ μὲν ἐγρήγορσις τῷ ϑεωρεῖν, ὃ δ᾽ ὕπνος τῷ 

ἔχειν καὶ μὴ ἐνεργεῖν. δ. 41τὸ 5: ϑεωροῦν γὰρ γίγνεται τὸ ἔχον τὴν ἐπι-- 

στήμην. οῖ. Θ 6. 104854 34. 8. 10504 86. --- 8564 115 Ἔχοτηρ! 5, {α]θιι5 ΓΘ ΠῚ 

ἀδοονηὶ Καυϊβοῖθ ἀἸοῖς, οψυάθπν ρτορο Ἡ1ΜΠ ῬγΟΡΑΥ ἀητοῦ; Ὠτιϑηπιαπη ΘΗ ΪΓΩ 

ἔχειν Ἰρϑατη ρου 586 Ῥοϊθηθπαθ νὰ μαρεῖ, δε ἀΡιχπθ αὶ δά άϊζατα. οϑὲ ἐσι-- 

στηήμην.. ἃπὶ ἐχ δηϊθο  ἀδητθιι5 νου ὶς. [Δ ο1]16 σαρρίοίαν, νοϊαι ῬΊν5. 1. 1. ἐχ 

ποιὰ. ἐπιστήμων ἴλοι!6. οριθοίαπα ἐπιστήμην τοροίας; πος πίοι, 46 4πῸ ἀρὶ- 

αν, ἰοθο πὰ]}]ο πποάο δὰ ἔχειν βιρρίουὶ ροῖοϑὲ ἐπεστήμην. Οποάβὶ ΠἸσοτγοῖ 

Ἰρϑαση νουραπη ἔχειν Ῥοϊοηιίαθ βἰσηϊποαῖπι ἀοοῖροτο, πὸ ἴπτὰ «υϊάθτη δὰ ᾿πίοι- 

Ῥτγοίδιο ἀρία ντάογθιιν. Ηος δπϊπὰ ἀἸσονοὶ ΑὐἹδίοιοϊθς: ὃ γνοὺς ἐστὲ τὸ δεχτι-- 

κὸν τοῦ νοητοῦ, 1. 6. ὃ γνοὺς ἐστὶ δύναμις τοῦ νοεῖν. δε φαππὶ 5: ρο- 

τοηῖα, ἔχων, 1. 6. ὧν δυνάμει, Ἰάοπιν γοῦς 5ἴπηι! ἐνεργεῖ. [τὰ σομπιηρογθέτ" 

4αϊάοθπιη ἴὼ δοάοτη επιποίαϊο ροϊθηταθ οἱ δοίπι5. διβηποαο, 564. «πὶ ἢαΐ αἱ 

νοῦς ποπ 50 πιπὶ Ροϊομεϊα 511 564 ἀοῖπι, 1. 6. "όησις, ΠΟ 6556} ᾿ππηοδίασσα. Δΐ 

μος ἀρίβ Ἰηάϊοαίαν 51 αἱ ἔχων εχ απιθοθάθπεθι5 τὸ γοήτὸν ΒῸΡΡΙθτατι5; γοῦς; 

4αοπίατη. γίγνεται νοητὸς 20, ρθε ἴῃ 586. πϑάπθ οχίνα ροβίϊατη παραὶ τὸ 

γοητόν, ἂς Ῥγορίογθα ποῖ βοίππη χουϊία5 564 ᾿ρ58 δοίτι5 δϑὶ ᾿π|6 Προ πάϊ. Ἐδη- 

ἄδτα ἱπιθυργθδ!οπθ πὰ ργοροβις Ζο]]ον ΡΒ. ἃ. Θυ. Π. ρ. 431, 8; Καίβομι οχ- 

ΡΙΙοατοπθτα. ργόθανι ὅοννν. --- ΘΡΟΧΙΠηῖ5. ἴῈ νου θῚ5. σ ναϊσαίαε ἰθοῖ. Αἰδχαπ- 

ἀγὶ βουρειγατη ργδοίογθηήδτη ρυϊανθυίτη, ὁχ ᾿ρϑὰ ᾿πίθυρυθίδι 6 ΡΡάγονθ δἂὺ- 

θήχου; μος ἐπῖπὰ Ασ. ἀἰοῖς: ὥστ᾽ ἐχείνου (ἴπὲ|. τοῦ δεκτικὸν εἶναι} μάλλον 

τοῦτο (ϊπι τὸ ἐνεργεῖν, δὲ ϑιρρ!. ἐστίν) ὃ δοκεῖ κτλ. 
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πὴ ἀϊ τηοίογα ΡΥ ΠΟΙΡΙΪ τον θη 8 οὐ Π]8}15. οὐ 146 8}15 πδίμ τα 
γοίαξαηέαι 1ἱ, αὶ, αὐ ῬυΓΠΔΡΌΓΟΙ οὐ ϑρθαβίρραβ, Βοηϊζαίθ πὶ 
δὲ ρα ον] θη. ἃ ΡΥΪΠοῖρῖο τϑραπὶ Βθἰιοίδηι 586. οὐ δὲ 

ρασαμι Ππθ ἐγαηβίθυ θη ἀ8η}) σοηβαθγαηΐ, Ἰηἀποί ὨΠπηΐτ ἴἢ 

πη 6. ΘΥΓΟΓΘΙῚ ΤΟΙ 5᾽ ΠΡ ΓΙ ΘΟΙΠΡ ΓΔ ἢ 6, ΦαΔΓαΠῚ 6[6- 
᾿ηθηΐα βᾶπ δ δδιιβὰθ Ῥτοχίμιδθ ἰρ815 βιηΐ ᾿πηρ ΥΓϑοίίογα, 564 

γταροίθπμάδ ἰδιηθῃ ϑιη ΘΧχ Οδιιβὶβ. ΒΙΡΘΓΙΟΥ 115. 5486 ΡοΥο- 
οἰἶβΒ. τᾶν δὰ ῬΥΪΠΙΔ Οϑιι58 1} Θὰ ᾿ΠΠὩΡῸ ΠΟ ἀδθοθ δαί δά- 
δὲ θνὶ. (σπέρμα ὑ8ῦ, οἵ. αἀ 6. 1071 31.) --- Εδηά οι νἱΐαρ6- 
γα! οηθ ἰθρίμηι5. Δ᾽ 4. 1091α 38 5ᾳᾳ. ὅ. 1092α« 11. Ετ ὅροιι- 
ΒΙρΡᾳ5. αυϊάθιη ποι ὁ. ἀϊοαδίαν. ΟΠ ἔθ ΟΠ 5.110 ΡΤ] η- 
εἰρῖο {νι 1558, 566. δα) ὑστερογ νὴ ΡοΟϑιιῖ586, ΘΟ ΟΒΟΙ ρΡοΐ- 
οϑί οο]}]. Ζ 2. 1025) 21: Σπεύσιππος δὲ χαὶ πλείους οὐσίας 

ἀπὸ τοῦ ἑνὸς ἀρξάμενος, χαὶ ἀρχὰς ἑχάστης οὐσίας ἄλλην 
μὲν ἀριϑμῶν, ἄλλην δὲ μεγεϑῶν, ἔπειτα ψυχῆς. δος δηΐη 

αἰνογβᾶ ΓΘΙΕΠῚ ΘΘΠΟΓ ΘΡΘΌΒΙΡΡαΒ ρυΐδηπ 5. οϑῦ ΠῚ ΡΓΟΓΒΕΒ 
βοιαποίᾶ πο 56. ροϑβιΐ886, 564 ρῥτγοίθοίο ρϑγἔεοίοτα ὃχ βῖπη- 

Ρ] οἰ οΥ 15 οὐ ρου [6 8 τὸ ρ ΘΕΈ, ν θ᾽ αεϊ Θ᾽ ΘΟΙη Θ ΓΟ 8. ΠΡ ἔτι- 
ἀἴη65 δχ δι ο  εἰβ. 51η., ἀπ 46 ΡΓΟΡΘ ΠΘΟΘΘΒΆΤΙΟ 60 6βὲ ἀ6- 
ἀποίτ5, αὖ ροβέγειηο ἄθιηππι ᾿ἀθοα 6. ΡΘΡΘο ΒΒ Π10 ἴῃ ΘΘΠΘΓΘ 

ΓΟΓα ΠῚ ΟΠΙζδίΪ βασι ἀββίοπαγοί ἰοοσμ. 564 ΒΥ ΠΔΘΌΓΟΙ απ 
46. οαῖιβὰ ἔτι τοίογαηίαν ἀπ δ᾽ ἐο τη] σογίο αἰ πο] ρΟΚβ 0. 
Ζ6ΠΠον ΡΠ. ἃ. ἀν. 1. Ρ. 125 Ῥυιβασογθογιη ἄθ Πιμη 8. 40- 
ΟΥΡΙ 81 ΓΟΒΡΙΟΙ Ραΐαί. Ορέϊμιμπη δηΐπὶ δὲ ρα ΟΠ ΘΓΓ τι] 6Χ 

ΡΙδοῖεῖ5. γα ΓΘΟΓ 6556. ΠΙΠΠΟΤΙῚ οὐ ΠΔΓΙΠΟΠΪ 8 ΠῚ, Θἃ νΘΙῸ 

ὨΟΘ 6886 Ρη]ηοΙρία, 5684. οτία δχ δἰ διηθηΐβ, πη οἱ ᾿πΠηϊίο. 
Καίβομα νϑγὸ ]. 1. ρ. 250 544. νἱξαρογαίοπθιῃ Ασ. δα Θ81η) Το- 
ἴεγί Ῥ Πα  ΓΘοσιιμ βθοΐδμι, 4] ΡΟὐϊββίηδβ. ΟΡΡΟΒΙ [065 ΡΘΓ 
ἀτιὰ5 56 168 αἰβροβαοθγίηΐ, οἵ. «1] ὅ. θ98θα 28: 11 Θῃΐπὶ ΠΟ ῬΤΙΙΠῸ 
Ιοοο ροβαθγπηΐ Ομ οὐ μηδ απ), 564. Θχουϑὶ ἃ ἢπο δὲ ἰηΠ- 

πῖίο ἰοηρα ροβέθγϊουθπι 11 σΟὨ τ δίδεὶ ᾿οοαμι ἀδβέϊηαν ΘΓ Πΐ. 
ΑἸὰ5. Δ ογαπὶ ἀ6 δαάθμι γα Ορί Ομ 65 εἶ. ἃρά 26 116ν οἱ [Καὶ- 
ΕΟ δ }..}}. 

6) 1078. 8 ὅτι --- 13 τρόπον. ἈΛείδγηα δ πῃ} }}}}15 
βαθδίδηςια, 486. Βα μη] δϑύ ῬΓΙΠΟΙΡΙ ἢ πΟν 65, δδάθιη 

δχϑηγία δϑί δχ ΟἸΠΪ τη δ ΟΉΪ (1118. οἵ Θχύθ 8] 018. ΠΟύΟΠη6, [1}- 

ἸΏ 115. ἃ 4.0 106 ὲ αἰθοίι οἱ αἰἐογαίίομθ. Ηος «αὰμ ἀἰοὶς ἀ6- 
τηοηβίγδίιη 6556, δέδειχται δὲ καί αὖ, πομ ροίοβί ν᾽ ἀδὺῖ τὸ- 

βρίοοσα δὰ 6. 1071 21: ἔτι τοίνυν ταύτας δεῖ τὰς οὐσίας 
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εἶναι ἄνευ ὕλης" ἀϊδίους γὰρ δεῖ, Ὁ δπῖη ᾿σοὲ αυϊάρίδιῃ 
ΒΡ: Ποδίμπ δ]ὲ, θα ἢπὸ ρου ποΐ, ἰδηθη ΠΟαπδατιδΙ) ΓῸΒ 
ἰΐὰ ἀἰδοιιββ δύ οὐ ἀθιηοηβίγαία, π΄ 60 ροββϑὶέ ᾿δοίογεβ 806- 
θᾶγο, οβρίοἱ! ροῦπ5 δα Ῥῃγβ. ὙΠΙ 10. 267) 17 5Ξ44., υδὶ 

ὉΠ γι. οὐ δοσυγδίϊαβ 46 οαάθπι Γ6 θχροηϊίαγ, οἷ. 46 Θο 610 

117. 210) 22.. δϑισημμ ΡΥΙΠΟΙΡΙ ἢ ΠΟΥ ἢ5Β. ΠΟῚ Ροΐαβίέ 
6586 τηλρηϊίιο0, 4ι1ἃ 51 δϑδϑῦ τηδρηϊίιο, ἃὰΐ ΠΗ ΘΔ ΠῚ 

6586 οροτίογοί δαί 1 Πηϊίδμ ; δὖ Πηϊία τπδρηϊίι 0. Π0ἢ μού- 
δβδί τηοίππι οἰἴποογο ᾿ηΠηϊίπι ( οἵ. ῬΏγϑ. 1. 1.), ᾿ἸηΠηϊία πα η]- 

ἰμ4ο Ομ ηἷπ0 ΠΟ ρΡοίοβί 6880, οἵ. Ρῃγβ. ΠΠ ὅ. ἀ6 οοεῖο 1 ὅ. 
Τάθιη. ἃ0 ΟΠΙΗΙ τηπἰδίοηο οἵ αἰϊθοίοπθ πηι η 6 οϑί, (αἰὰ Π66Ὸ 
Ἰοο8}1} πηοΐι! Βα! Θοίιμη δϑί, δίαιιθ 15. (ἈΠ 6η ΡΥ Πμ18 δδύ τπ0- 
{857 οἵ. δὰ 1072) 8. : 

ΘΟἈΤΕῚ ἍΜΤΙΗ. 

(φιιοί δἷπίέ περ ογὸῸ ργὶπεὶρία αοίονηα πιουθηίἑα. 

Ῥοπρθηάση ΟΠ ΪΠ0 6586. ῬΤΙΠΟΙρΡ πὶ π]οΐτι8. ᾿πη 10 }}}6 16- 

4 ΡΥΪΠοΙρίαμ βηρΡ] 6 χ παίαγα Ορογίθυθ 6556. βιργὰ ἀθιηοη- 

βίγαν!ε, 56 οαὰσίθ βίη! αἰβεϊηχὶ (οἴ. δα 7. 1072 352.) π|}}}- 

ἄτι ἀδβ(Π δύ] 6586 46. ο5. ῬΥΙΠΟΙΡῚΙ ΠΌΠΟΙ, Οὐ ΠῚ ΠΏ 11] 
50 ὨΌΠΙΘΙῸ 80 Ρ]ιτα, οἵ 81 ρίιιγα, αἰ 510 δου «ΘΠ 15 
ΠΙΠΉΘΓΙ5, παι ΠΗ 6586. ΠΟ ΡΟ556 6Χ ᾿ρ515 ᾿ΠΠΠ1 ἃς 

ῬΓΙΠΟΙΡΙΙ πού ΠΙθτι5. οοπβίοί. Εἰπ Δ ΘΒ ΟΠ θ πππης δα αΪ5- 

σορίδη απ ΡΙῸΡ ΟὨΪ΄. 
α) 10734«15 ἀλλὰ --- 22 ἀποδειχτιχῆς. ϑαροιίοτιπη 

ΡἸΠ]ΟΒορμόοσγαμ μ]δοίία (ἀποφάσεις «10, 1. 6. γνώμας 5ἷν6 
δόξας) χασμη ΔΒ] θογα ἴῃ ἀϊβοιί θη 5. φαδοϑί οηΐθιι5. Αὐὶβέο- 
(6165 βοϊϑαΐύ (οἵ. δά α΄ 8. 953) 10, ος ἰοθὸ ὑγθν ββίηιθ δἃ 

ΘΟΠΙΠΙΘΙΠΟΤΆ586 5815 ΠΆΘΓ ρμοίοβί. Νϑᾷαθ δηΐμι ΘΘΡΕ αυϊα- 

{πᾶ 46. δἰϑιηοαϊ ρῥυϊπορὶ οση ὨιπηθγῸ ἀοΠη!ουαηΐ. [ἀθ6ᾶ6 
ΡΙδίοηϊβ, ἰΙσοῦ ΡΓῸ ΡΓΙΠΟΙΡΙ 5. που θηίθι15. ΠΑ ΟΓΙ πϑαπθδηΐξ 
(οἵ. 41 7. 988) 85), ἰαυηθὴ 4π|π ῬΓῸ ΡΓΙΠΟΙΡῚ5. ΟΠ 1) ΓΘΙΈΙΗ 

οδΘα6 Ρ] Γ65. ΠΕΙΠΊΘΙῸ ροβίίαθ βἰπί, ἀαδηι ΠΟ «ἰΘἰΠηϊ 15. 510 
ΠΙΠΠΘΙ5. ΘΟΙΠ ΠΟ η δέ. (τι ΘηΪπ [4685 Ρ6Ι ΠΟΙΊΘΓΟΙΙΩΙ Πδ- 
[ΓΔ ΒΙΘΏΩΓΘ οὐ ἀθἤηϊγο 5101] ν᾽ ἀθδηΐαν, ρᾶγαμι 11Π] ΕἸΡῚ ο0- 

βίδηΐ, 5: 4φα! ἀθὴὴ τη0 60 τὰ 6 ΠΔΓ ΠῚ ΠΕ ΘΙ. ΘΘΠ ΘΓ ΙΙΟ ἢ ΘΠῚ 
ὨΠ ΘΓΟΓιῚ 464} πη} Οἰγοι βου θη ( εἴ, δἰ 7 8. 1084« 12) 

040 ἴῃ ᾿ηΠηϊΐαπι οχίθηογο νἱἀθηίαγ. [ἢ ἢὶβ. ππδο Δ η 4] 
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σογηϊίαν ΠΙσοπεϊα, ἀοβι ογαίμν ταί!  Π8 4] βϑνουα5 (σπουδὴ 

ἀποδειχτική «22... 
Ρ}) 1078. 22 ἡμῖν --- 1 πρότερον. [Ιίδαια ααμπιῃ ἃ} 

δη ἰψα! οὐ α5. ΡΒ] ΟΒΟΡ 5. πα Π}5 δὰ η05 τοάππηαεύ ἐγποίαβ, ἃ 
115. παι θη 15. ΟΥἀΙθμπὶ ἴῃ απδδϑίίοηθ, απᾶ6 δηίθα β8ηΐ 
Ροβίία (ἐκ τῶν ὑποχειμένων α«23). ΜΙοίαΒ. αὐ ΟἸηΠΐη0 6888 

Ροβϑβιέ, ροῃὶ ορουίοῦ ρυϊποῖρίιαν. ΠΟ 65. ἱπηη 0016, ΔΘίθΠτι8 

μηούιι58. δΘίθυ πὶ ΓΘΩ ΙΓ πη ᾿μΠ10 Ὁ} 6, οἵ 51 Ρ] 168 

51η0 5ΙΠ9ᾺΠ] βίηριοβ. Αἰᾳαϊ νυνὶ ἀ θη 5, α 28, ργδούου τηοίμμη 
ογθιοαϊαγο (τὴν ἁπλῆν φοράν α29, οἴ. ΡΙγ5. ΥὟῊΠ 9. 26δα 

16: τῆς δ᾽ εὐϑείας φορᾶς προτέρα ἡ κύχλῳ: ἁπλῆ γὰρ 

χαὶ τέλειος μάλλον) 5[6]]ἀτππὶ 1 Θυγαπίϊαμ, δχοϊζαίαμῃ {ΠΠπ|ῃ ἃ 

5.10. ΡΥ ΠΟΙΡΙΟ ππονθηΐα ἱπηη Ὁ1}}}, 4|1085 τοί. Βρἢδογὰ- 

τα Ρἰηθίδτιιπ). (86. απ 5 σα 6. 5 ΠΡ Ὸ]05. 5101 {ΠὰρῚ- 

θηΐ τη ΟἴΌΓ 65 ἱπη 10 01165, φαπμηαιι. δ θίουηἃ ΔϑέγΓΟσ τη 8 5ίδη- 
(1 ΠΟ ΡΟΒ51 ΒΆθΟΓ6. ΡΥ ΠοΙρί απ την 6 η5 ἢἶδὶ 4πο ἃ οἵ ἰρϑβιῖμη 
Βα )ϑέδηξία 510 δϑίθυηδ: (ποῖ βαηΐ ΒΡ θγΆση τποΐα8, ἐΟΥ θη 

οροχγέίος βαθ)βίδηςα85. Δίου μὰ5. ἱπηΠ} 0}0}}168 τηδίθυδ 6 ἱΠη ΠΏ ΠΠΠ 68 
ῬΙῸ ΡῬΓΙΠΟΙΡΙ5. που θη] ροπὶ. ΗΙἸ τηοίογοβ ΔΘίΘΓΏΪ ἱπηπηο Ὀ ]- 

[685, αἰβεϊηρ αθηαϊ 111 «φαϊάδθμι, αὐ τθοίθ ππομϑί Αἰοχ. ρ. 682, 8, 

ἃ 519 15. ΒΙΠΘΏΪΟΓΤΙΙΙΙ ΔΒΕΓΟΓ ΔΗΪΠ15. (οἷ. 46 οοο6]0 ΠῚ 12. 
2906 20 544.}, πῃ Βαϊγλθδμηΐ δ4 βιιμημηιιπὶ ὈΥΪΪ ΘΟ6]1 πιο- 

[ΟΓΘιη ΓΔΕ 6 1), ἔγαβίγα ἃ ΑΥ. ἀπδοβίνθυβι ἂς 4608. ἀἰῖδνθ 

51 1165. {πὶ 608 6586 ἀἰοιύ (οἵ, 1074) 9), ἃ" τπῃϊίαΐο ἀδὶ 

(τοῦ κινοῦντος ἀκινήτου), ἀπδιη. οῃϊχίββίθηθ. οοπίοπα! ( οἵ. 

10. 1076« 4: οὐκ ἀγαϑὸν πολυχοιρανίη" εἷς κοίρανος), φιδδὶ 

ἰηνἱτα5. δὶ τη Π ἀ! 6 Ιη θυ οσαμ “πογαη δι ἀθουιη νἱ- 
ἀδίαν ἀδβοῖν 586. --- αϑ2 δέδειχται δ᾽ ἐν τοῖς φυσιχοῖς, εἴ. 

Ῥῃγ5. ὙΠ 8. 9. ἀς εοοἷο 1 8 544. --- «87 τοσαύτας τε, ἈΠ] 
ἀ6βι θυ 6.15. 51 οιηἰἐἰαίαν ρᾶτέ, τε, τὖ 6ϑύ ομἶββα ἴῃ δα. 5.01}. 
51. εβί βϑημπμίηδ, τοίογθηα νἱἀθίαν δὰ τὴν τὸ φύσιν, τὖ ᾿πέδν 
8586 ΟΠ ΠΟ ΔΓΕ] ὨΠΠ]ΘΙ5 οὐ Πδίμγα 5 5 Δ 1 111} ΔΘ ΘΓ ΔΓ. 

-- 1 διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν πρότερον, εἴ. 7. 1078 ὅ. 
6) 1073}1 ὅτι --- 17 ἀχριβεστέροις. Οὐ ἰρίίυΣ 

Βα θβίδη ἰἀγιιπὶ {ΠᾺΡ ὨΠΙΠΊΘΓΙΙ5. οὐ ΟΥ̓Ο οχ τηο 18 ν 6] δχ 
ΒΡ Βδογὶβ ῥ᾽ αμθίδυιι πη ΒΌΞρΡΘηβι18 5ἰδ, Βασταπι αὖ δὲς ΠΌΙΠΘΙΙΙΠΙ 
ΘΟΡΘΠΟΒοδμηι5 δ οἴ μθιη δ δβίγοποιηἶδμι ἀρ  Θ θη τπὶ δϑύ, 

Αβίέγομῃοιηίδιν δαΐθιη, οὐ8. δυιχ 0 ̓ ΠαἸΘ'Θμλι8, Ῥγοχη 6. ο0- 

Βηδίδι) 6888. ἀἰοϊέ ἰρ8ὶ ΡΒ] ΟϑΟρ μα 8. οχ οἰμηΐθιι8. ἀἰβορ ἢ 15 
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πη ΠΘιδ οἷβ (οἰχεεοτάτης φιλοσοφίᾳ ἴῃ ἰοχία βουῖρβὶ, Α16- 

χδηάγαμη οὐ ὙΠϑιἸβέϊπμη βθοπέαβ, ρτῸ ναϊσαία ΠΡΓΡΟγῖ οἵ 

βου ρίογιπι οὐ δαϊίογαιη ἰθοίοηα οἰχειοτάτης φιλοσοφίας, ἰἰ- 

σού δηΐπὶ φιλοσοφίας Ὠοτηθη ἴδοι! τὰ ροίπον! οχίθηαϊὶ, αἵ 

ὈΠΊν ΘΥΒ6 ἀΟοΟ Γη8 1) 80 50  Θηζίϑηη 5]  Ποδέ, εἴ. δά 4’ 5. 989) 21, 

δ 6 ἢ ἃθοτο δά δαϊθοίξίνιμ οἰχειοτάτης ἀ 65 46 Γ6 5. 5] ΘΠ ΟΔΥΪ, 

Οα1 ἀοούγ!ηδ 6. τηᾶχηηθ 81{ σορηδία). Οὐ Θηΐπ Το] ατιδ 6 
ἀοοίγπδο. τηδ βηηδί!οαθ (δ ηξΠπ ΠΟῚ ΟἸΠΠ 65. ἴῃ ΘΟ ΘΙΡ]Δ- 

αἸ5. ΠΟ ΓΒ. ΓΌΤ18. ΘΧ 5105, Δ θβίγαοῦβ 115. φαϊ θη ἃ ΤΘθι5 

56 Π51 11} 015, ΠΟ 6. νὉΓῸ Οἰτοα ᾿ρϑᾶ8 Γ68. 56Π510}1165 ν ϑυβθηξα 
(εἴ, 2,1 2. 3), ἀϑδίγοπομῖαθ δα θβίδηξ 6 56 Π51}0}}65 δὲ δϑίθγηδ 81- 

ἀόγαμ δα βρθουϊαηάπι ργοροβίίδα βηΐ, οἵ, ΡΒ γ5. ἢ 2, 1944 7. 
Ηαΐι5. ἰσίίαν ἀοοίτημδθ «πππη δάνοοσδί δυχι! απ, 608. γοβρί οἱΐ 
ἈΒΙΓΟΠΟΙΊΟ5, 4π| {ΠΔ4 δοίδία ἀοοίτηδθ ἰαππάθ τηᾶχίηα Π ον ηΐ, 

Ἐπαοχαη (ὑπ! ἀϊπμι (οἷ. ΕΑρυῖο. Β10]. στ. ΤΝ΄Ὸ ρ. 10. Ιά6]6γ, 

ἀθ ον πάοχαβ, ΑΡἢ. ἃ. Β6υ]. ΑΚ. 1828 εὐ 1830) οἰπβαπθ ε15- 
οἰραϊιπη (οἵ. ὅπη }}. ὅ.Π0]. ρ. 498) 28) (ΔΠΠρρύι Οὐ ἰσθπιμη, 

866 Θογαμη ΡἰδοΣ(5. ᾿ΐα ταὐέαγ, πὸ ᾿ρ56. ΠΟΠΏΙ81 δα θὰ θιθη- 
ἀδηάα εὐ βαρρίθηάα δάϊπποϊαί. Ἠδθο ἑδπηθη Οἰηηΐϊᾶ π6 48 

᾿οογία οὐ Πθοθββδυϊᾶ 6586 ΟρΙΠοίαγ, οὐ ἃ ΡῬΥΪΠΟΙΡΙΟ οἰτ5. αἶβρα- 

(.! 018 οανοί, 1079 18 --- 17, οὐ Ἔὀχροϑιίο ΒΡ ΘΓ ΔΓΕΙΠῚ ΠΙΠΠΘΙΓῸ 

᾿ΐθγαιη ᾿Θοίοτοβ ᾿ποποὲ, 10744 10, ποηὰπθ θαμάθμ νἱπὶ Βαϊ 

{Ἰ 1 ἀ6 Παιη6ΓῸ ΒΡΒΔΟΓΆΓ ἢ ΘΧΡΟΒΙΓΟΗΙ, δίψαθ 1Π| ἀγοὶι- 
μ]Θῃ ΔΕ]ΟΠΪ, ἃ 6586. ΟἸΠΏΪΠΟ ΡῬΤΙΠΟΙΡΙ ΠῚ ἸΠΟΥ ΘΒ ΠΟ 116 

ἀεδιπμοηβίγανιἐ. ΝΙΪταπὶ 46 οχβιβίθηςα ἂς πϑοδββϑιίαία οἰτ8- 

ΠΟΙ ΡῬΓΙΠΟΙ͂ΡΙΙ Ομποιι Οροτίος αι] ΔΈ] 0 Πθὴη ΘΧ ι 81] 6556, 

51. 4115. ΤΟΙ ΠδίΠΓΔΠΙ οὐ ΟΠ ΘΓΔΕΙΟ 6, πὶ ΡΟϑδι0 ΟΠΊΠΪΠῸ 

ΠοΡῚ, 1πὲ6 }Π του νοϊπθυῖε; 46 ΠΌΠΟΙ ἃιθ Π) ΔΘΈΘΓ ΠΟ ΊΙΩ ΡΥ ]η- 

ΟἸΡΙΟΓα) πον θηΐαιη αἰ ΐαγο ΠΟ ὈΪξ, τηοᾶο οοηβίθί, ἀπά8 

᾿αϊα85. ΠΌΠΙΘΙῚ ΘΟΘΉΪΙΟ ροίοηα 5[{. Ιβραίαῦ ἀ δὰ τὸ ἔδῃ- 

ἴαπη ἐγνοίας χάριν 12, αὐ Δ] απαΐθηιβ σθυίθ Δ ΡΊ ΠΑ ΡΟ8- 

ΒΙΠ]118, ααοί 5η ΠΕΙΠΘΙῸ ΒΡ ΔΘΓΔ6, ααυοί Βαθδέαηέιαρ δϑίου ηδ6 

᾿πη]] 0 } }} 65, ΘδΙη 6. ΓΘ οἵ Δ] οσπ 4085 οοΟμϑαϊαύ δαχ 0 

αὖ δι1ἃ ᾿ρϑβϑίι8 αἸἰβα α  β 0 6. ΔΙ Ρ] 15. αἴ την ΘΕ σἍΠὯΠ| 6586. 

(616 φιλεῖν μὲν ἀμφοτέρους, πείϑεσϑαι δὲ τοῖς ἀχριβεστέ- 
ροις, εἴ. ΕΤῃ. ΝΟ 1 4. 109θα 16: ἀμφοῖν γὰρ ὄντοιν φίλοιν 

ὅσιον προτιμᾶν τὴν ἀλήϑειαν.) Ἰίαηιιθ. φάτ ΟΡ πο 40 
Πᾶπο τϑι Ατὐιβίοίθ 65 ρϑυβίγησαΐ, αὖ 4ὰδΔ 6 ΡΓΟΔὈἢΠ δέθιη, ΠΟῚ 

νΘΡΙ(α.18. ἡθοδδβϑιζαΐθιη ἃββθαιδίαι., 58.185. ΠΡ ΘΌΙΠλι15. ᾿ρϑα ΑΥΊ- 
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βέοίθ!β νουθα Ὀγθν βϑιηθ Θχρ] οι ΐββα; 481 ρίατα ἀοβιἀογθηΐ, ἱἰ 

αὐδαηύ ργδϑίον ἀν. 46 οοοΐο ΠΠ 12. Ἰῃύοι σΟἸηϊπθηΐδίο 8. ν6- 
[65 ϑμηρ]. δὰ 1.1. 46. οοϑϑϊο, 5610]. ρ. 498 ---θ04). ΑἸοχ. 
δά ἰρβίπη απο Ιοσιμ μ. 677 --- 681, ἴτῃὔον τθοθηίογοβ. [46- 
[ον 1. 1., δ ργδθοίριιθ, αἰ 46. θὰ τὸ δοοιιν 58:16. οὐ β89ἃ- 
οἰδβπο αἰβραίαν!, Καὶβοῦο Εόυβοῆ. 1. ρΡ. 286 --- 900. 

4) 1073) 17 ύδοξος --- 1074« 14 τεσσαράκοντα. 
5015. δὸ ἰππᾶθ τηοίι8 {0 ]|161 ποῦ 040. ἀοΠηϊι8. οϑύ; 

ΡτΥϊησα δηΐα ᾿πίγὰ ἀἰοὶ βρδίϊαμη. ῬαΥ ΓΕ ἃ0 5[6}|86 ἤχδαθ ἃ 

οὐθηίθ δα οσοϊἀδηΐειη νοϊναηίαν, ἀοίπάἊ6. ἰηΐγα ᾿ΟΠο 5. να] 

81 ψ6] τηθη815. βραίϊιι. ρον Ζοάϊδοιπὶ τπονθηΐι πὖ τη060 
αὐτὰ μος ποὺ οαπὶ {ΠΠ|Π0 τοάϊδοὶ 5᾽4θγο οτὶθηΐοβ οοοϊάθη- 

ἴοϑυθ οοῃβρίοἰδηίαγ; ἀθηϊαθ ἃ 60 οὐνα, ἡπθπὶ το α8 

ἀοβίίηδε, νἱἀοπέιϊν ἰΐὰ ΔΡΘΙΓᾶΓΘ, αὖ ἃ ᾿πθ 610 τοὐΐδοο ἰαδία- 

ἀϊπθην νϑῦβιιβ ΟὈ]χι6 ἀθο! πθηΐ, δὸ ’ὰπὰ ααΐάθιη [ΟΠρΊα5, 50] 
ΠΉΪ 115. ἰοηθ6, Ὡθῆπδ ἴῃ 580}5{{{|15. 50} ἴῃ οοάθῃ ζοάϊδοὶ ἰ060 

ΟΥΘἢη5. ν 6] οοοϊάθη8β οοηϑρίοἰαύαν, οἵ, ΘρΡ]. ὅ.Π0]. 498 99. 

Ηδηο ἐνὶρ! !οθ πὶ οἰ βάθη τποίι5 πα]! αΐοιη Εμππάοχιβ παπα 1η- 
ορίθ ἰΐὰἃ 8101 νἱάἀθίαν. οχρί!οᾶγο, τὖ 6χ {{|018. πη Οὐ] 115. ΘΌΤη 
σοἸηροΟβιζαιη 6556 βίδίπιαί δα {68 ροῃδί βρβδοιὰβ οἰτοᾶ Ἰά θη 
σδῃέσιιι αἰνουβα αἰγθούίοη 6 5686 νον θηΐθβ, σαδγαπι ΒΡ ἢ δ 6 Ρἃ- 

ται τπιπὶ ἰπ χα 510 'ρ8ὰ βίθιἰα, ἄπδθ γϑ]]!]αὰδ6, βαπιπη πηούπιη 
84 ΠΠππ βρμδθγαμη ργορᾶϑδηΐθβ, ἰζὰ χπηούϊμ 506 }1 6 πιηπ οηΐ. 
Ας ρείπιᾶ ααϊἤάθηη Βρῃδογα δοάθιῃ [ογίμαν τποίτπ ἃ Βρἢ δου 

506] ἀτῖπη Πχάγαμι; δ᾽ίθια τηούα, {πὸ ἰδγίιγ, οὐ] οα 801 ᾿ρϑαιῃ 

βϑααίίαν Ζοαϊδοὶ οὐοιη; ἐοτα ἀδηΐψιιθ. νοϊνθηο οὐ θαὶ ἀ6- 
ΒΟΥ ΙΕ, ααἰ. ΟὈ]Π Ια 6. χοάϊδοιμι ἰγδηβὶς οὐ ἃ τη6 610 ΖΟάϊΔ00 
δχίγθιιδαι [ΔΕ] Ποῖ σ υβ8. τη ρ 8. τη ηαδν 6. ΘΟ! Παΐ (χατὰ 

τὸν λελοξωμένον ἐν τῷ πλάτει τῶν ζῳδίων 920). Δἀ οχρ]!- 

οαηάπαπι δαΐθιη μη θίδγα μη τποίπ) {γ65. 1146. Βρῃῆδοιδθ πθῃ 

βαϊποίαπύ 56 ἀ Δα! μἀδο ϑαηῦ ρίαγοβ. Αἰᾳαο Ἰπάοχαβ αα]- 
ἄδιη απδίιιοι: Ξρμ δ θυ 15. ρ᾽αηθέδσιιμι Ἰηούμπη «βου ρδι. θγιμηᾶ 
οὐ αἰίογα βραδιὰ διαπμάθμι ᾿αθηΐ τηοίτι, ἃ0 ΡΥΠη8 οἵ 86- 
οαπἀα 50115. ᾿Ἰὰπαθαθ Βρθδοῦα, «ποηΐδηι οὐ απο! ἀϊδηπηι ἃ 
ογϊθηΐα νϑῦβιιβ οσοϊἀθηΐθη ππούμι δὲ δ 4] δο] ρ8]η 56- 

4αἰξαν ΘΟΠΊ ΘΠ οἰ 5016 οὐ [πᾶ ΟΠ]Π658 Βαϊγοηΐ ρμ]ηθίδο, 
«24- 27. Τοτγία δυίθιη ῥ᾽ απθίδθ οὐϊιβαιθ Βρθδθγα θὰ νο]- 
νἰΐαν ἀἰϊγθοίίοπθ, αὐ ΡΟ] Βρμδογαγαιη ἴῃ οἰγοα]ο ΡῸΓ πηθαϊιη) 
τοαϊδοιμῃ ἀποίο ΡΟΒ1 5ἰηΐ, ὁ 28 (τη 46 5Βοασίίαγ αὐ ν]0 6 νοΓβὰ 
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οάϊδοὶ ρο]α8. 10] 510 ροϑβίίαιβ, Ὁ] ΠΡ. ΒΡ Δ ΟΓΆΤ ἢ δΘαμἃ- 
[0165 ἰηΐθι" 586. βθοδηΐι"). Οὐδιία ἀθηϊαιθ Βρϑθτὰ δῖ 46- 
βου θέαν, 29: τῆς δὲ τετάρτης τὴν φορὰν χατὰ τὸν λελοξω- 
μένον πρὸς τὸν μέσον (ἰπί. κύκλον) ταύτης (1. ο. τῆς τρίτης 

σφαίρας). ΜΜἩέσος κύκλος Βρῇᾶθιαθ οἶγοὰ σθηΐγπ τηοίδ 8 ΠῸΠ 
Ροίοϑί 8}1π5 νοοδυὶ ἰδ δοηπδίουῦ; νο]ν αν ἸοἹαν ααδγία 9]8- 

ῃρίδο οα! αϑα 16 ΒΡ θγὰ 1{8, τ δἰ. θα θδίου δοααπδίου θη θγ- 

(186 ΒΡ δογαθ ΟΠ] α6 βοοθί, οδάοαααθ ἰηδογοθάδαί ἴῃ 51η91ι- 
[15 ῥ᾽ δηθίϊβ ᾿πίου απδγίδηη ἃ6 [οΥΓ18 1 ΒΡ ΔΟΓΔΠῚ Τδί!ο δίαιτα 

ἴῃ 8016 δὺ [πὰ ᾿ΠΈΟΥ (ογ 8π| 80 Βθοαηάδιῃ. (Ἰδέθυιιπ 4 1ΠῚ 
 ογδ6. Βρμδονᾶθ δὰ πιοάο ἰὸχ ἡ δβοιρία 86, πὸ ΡΟ] ἴῃ 20- 
ἀἴᾶοο 51{| βἰηΐ, ἴῃ 60 δπίθῃ ΠΗ μααποία ΡΥ ον ροϑβϑιηΐ 

ΡΟΙΙ5. Ιοοα ἄἀγο, Επάοχαβ βίδίαϊ!ς ΡῸ0]05. (θυ 6 Βρῇδουδθ 
 ΘηοΘ5. ἴῃ. δδάθι Ἰποϊάθγο Ζοάἴδοὶ ραποία ἃ ΜΘΓΟαμ; ἴῃ 

σοίουῖβ ααίθαι ΡΟ] Δ ΠΘΕ18. 5105 6586 ἰδυίδ6 οὐ !6 ΒΡ ῃ δου ρο- 

08. --- Ηἰβ. διίδμη Βρβδθγβ (Πρ Ρὰ8. ποη πηι 510} ν]β15. δϑὲ 
θᾶ, 4πᾶ6 ἴῃ 5 ἀδγιι πτοία δηλ νου 5 (τὰ φαινόμενα 
ὑ"806) ρίϑθηθ ὀχρῇοαν ροββθ, 864 δά ἀδθηάαβ 6586 50}1 οὖ [188 
Ὀἱμα5. αὐγίαιθ βρῃδοιὰβ (δύο 6836, 1. 6. δύο ἑχατέρῳ, υὖ οχ 
ῬΤΟΧΊΙ8. ΨΘΓθ15. ΔρΡρᾶΡοΟ), σδίθυ 8. ΒΙΠΡῚ15 β᾽ ῃθ 8, ΡΥΔΟίΘΡ 
δαίασηπμη οὐ Ιου, ααΐδιι5. πα}}885 οἰ ἷπ0 δάϊθοῖί. [πὰ 
Βᾶθο δχϑβιϑίι οομηραίδίίο: 

Ἐπιάοχιις. ἐγσιθιῖ 

ΒΡ μιαθνας ΟλἸπρριις. δα άτάπι αἰ παπὶ 

δαία!η0 4 0 4 

Ιονὶ 4 0 4 

ΝΙΑΡΕ 4 1 Ε 

Ὑ ΦΠΘΙ 4 1 5 

ΜΙ Θυ αΓΟ 4 1 5 

Τπηδ6 3 Ω 5 

20 γι 33 

(Π δβοῦρδι πᾶπο ἰαϊα]απὴ οχ {το 1. ἸΚτΊ ΒΟ} Ρ. 290.) 

5664 π6 ἴῃ ᾿ς αυϊάθη Βρβδογαλαμι «βου ΡΟ η 6. δοααϊο- 

801 Ρο5886. Αγ]βίοίοϊθβ. οθηβοί, 88. Νιηϊγη. ΒΡ δοταθ. 88- 

[Γη], 4] Θχίγομμο Οὐθα νον αι, δαπὴ 46} σΟὨΗΪΙηοΐδ 6 οἵς- 

Ποίαηΐ τηούαμη ργοραραθαηΐ δά ρῥγοχίμημδμι [ον]β ΒΡΠΔΘΓΔΠΙ, 
ΡΑΓΙΙΕΥ Βρίδονὰθ ἴουῖβ δὰ ρτοχίιηδηι ΝΙΑΥ 8. οὐ ΒῸΡ ΘΓ ΟΣ 5 
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οαἴαθαιθ ρ]αμθίδθ Βρθᾶθγαθ δα] θ8π| απ ΡΥ πη δϑί ἴῃ ἰηἴ6- 
τίοτο ραποία (τὴν πρώτην σφαῖραν ἀεὶ τοῦ ὑποκάτω τετα- 
γμένου ἄστρου α«8). ἴπάδ ρῥ]αποίδθ. οαϊπβαιια πούι8. ΠῸΠ ΟΧ 
15. ἑαῃέα πη οἰποιθέμν ρου ῖβ, αιὰθ δα δα ἰρϑαμη ΡΟ 6 ηΐ, 

504 οχ ΟΒΠΪΡ5. ΒΙΡΘΓΙΟΥ 5. (πᾶγα αὖ ρΥΪπιὰ ΡΠ δογὰ ἰῃ- 
[ουῖου 8 οαϊαβαιθ ρμαποίαθ βοἰνδίαν. ἃ τηοίι ΒΡ ΠΔΟΓΔΓΠῚ 511- 

ΡΟ ῖβ ρἰδηθίαθ οὐ ΓΤ νϑγὰ ἰρβίιβ ἰδ ηΐαπι ρ]αηθίαθ βρῇδε- 

Γ8. δὶ τπούμμη οἷτβ δχρ οδηάτππι Δ Π] 6 γὶ ΠΙσοαί, ΡΟηδΠίαΓ 
ἰού 5βρίιδθταθ γϑνοϊνθηΐοβ, πού νοϊνίίαν ρ]αποία ΞΡ ΘΟ, 
ΡΓδθίθυ ἀηδιη; οδἰθηΐη τηοΐ5. Θἰ15 ΒΡΔΘΓΆΘ, Ρ6Γ 488] 51Πη- 

ΘῸΠ 5. αἴθ ἃ οΥἱθπία οοοϊἀδηΐθιη σὑϑυβα8. ἰθγαηΐαι", ΠΟῸΠ 

δϑὲ ον γονοϊναίαγ, βἰᾳαϊἀθπὶ Ομ] 115 οϑύ ῥ᾽ δ ηθέϊβ σοπμηι- 

5. Ῥγδοίεγθα ΠΟ Οραβ δϑί Π15 Βρβ Δ ΥῚ5. Του οἰ θη} 15. ἴπ 
ἰηἴη0 5ἰάθγθ, ἰὰπηᾶ, απΐα Βαΐὰ5. Βρθδογαθ ΠΟ δΒαβρθθηΐ ἰηΐγᾶ 
586, 4αδταπι τποίαμη σΟΗ ΓΘ ηΐ ). ΤΙίδααο ἃ (Πρροὸ αυο- 

᾿ηοο Αγ. αἰ ογὰΐ οχ πᾶο ροίαβί ἕαθαϊα σορηοϑοῖ, 4πδπη ΚΚτὶ- 
5086 1. 1. ν. 2958 ρτοροϑβι: 

ΟλΠΠρρας. ἀραὶ Ατσιϑίοίοϊ ες. ἀπ α1 τον ϊνθηΐος 

ἌΔΩΝ η ὀϑει: τ: ἐξ ν9. 
Νδγα ῦ 4 

Ὑ ΠΟΙ ῦ ᾿ Γ᾿ 4 ᾿ 
ρα ώομι 5. πέντε καὶ εἴς 4 ἑχχαίδεχα "10. 

ς0Ἱ] 5 χοσι "ῆ. “χὴν 

Γηδ6 ἐν 

32 -Ἔ ΟΣ  ΞΞΞ 55 

ἴδ) δχίγθπηα ἢαΐτ5. αἰβραςδί! 15. ἀβίγο ποιηῖοᾶθ γϑ θᾶ τηᾶ- 
χἰιηᾶ8. {πη )5 Γθοογαηΐ ᾿ς γργοίϊιι5 412: εἰ δὲ τῇ σελήνῃ χαὶ 

1) 44 οὕτω γὰρ μόνως ἐνδέχεται τὴν τῶν πλανητῶν φορὰν ἅπαντα 

ποιεῖσϑαι, 5αθιεοίτ πη ἐπυποῖαί ἃ ν. ἐνδέχεται ρεπάθπιβ εδὲ ἅπαντα; 1. 6. 

συντεϑείσας πάσας τὰς σφαίρας τάς τε φερούσας καὶ τὰς ἀνελιττούσας, 

οΒϊεεΐατα νοτὸ τὴν τῶν πλανητῶν φοράν, ταοίατη ρῥἰαποίασιιτη {παίθπη ο0Π- 

ΒΡ οἴπηιθ, τὰ φαινόμενοι 41, αὐ πος τ. ἀἴοαῖ: μᾶθο πὰ εϑὲ ταο, ὃἐχ 4πᾶ 

ἐὰἃ 4846 Ῥοπίτητις. οτηηΐα τηοΐπτη Ρἰαπείαγιτη οἰ οῖαηξ εἰ ἐχρποθηί. Νὲες ρο8- 

5Ότη ϑ'οθνν. Ὡ556 ΠῚ ΘΠπ πο ἴπτη δἷς νϑγίοπί! : ἡ ἤοὲ (ἴ686 7 Αππαΐηπθ 8οὲ 

68 πιῦπιϊοι,, ἀκα 5 ἀογ ἔϊμιίαι ἄγ Ῥ]αποίοη αἰ Εἰ βο]ιοϊμιιτθ ον μογυοῦ- 

ὑγίηβο. Μίοιϊας. επΐπα μ]απείασιιπη ἴρϑε οδὲ {ΠΠππ4 φαινόμενον, ἴῃ πο Ἔχρὶ!- 

σαπάο ορεγὰ ρομῖζαν. 



510 «1 8. 1074. 

τῷ ἡλίῳ μὴ προστιϑείη τις ἃς εἴποιεν κινήσεις, αἱ πᾶσαι 
σφαῖραι ἔσονται ἑπτά τὲ χαὶ τεσσαράκοντα. ΝιΙμΐτιὨ] γογ- 
Ὀ15: ὡς εἴπομεν χινήσεις 51 ΪΠΟΔΡΙ σΘηβθηΐ βρδθγὰβ ἃ (8]- 
ἸρΡρὸ δααϊίαβ; δ 81 Ὀ1Πη88 5015 οὖ ἰ!πηδ8 δὺ βἰπηι} ἄτα. τὸ- 
νοϊνθηΐοβ 5018. ΟἸΠΙΒΟΥ5, ΠῸῚ Πυδαγαϑιπηία βορίθιῃ 864] πο- 
ψϑη οἵ αυδανδρίηΐα γο ηααπηΐασ; ππ66 [ἀούιι δβί, αὖ δϊδ πὶ 

ἀ6 δυτογα ΠΠγδυοσμι αἰ ἀπ Ἰη ΓΘ ρΡ οἴππι οΟο Γαΐ, οἷ. ΑἸοχ. 
Ρ. 681, 19. 564 ἰεοχίπμπι ναϊσαίππι οὐ νούθγιιπη πο ρυθίππι 
δοίου! αὐ ΘΟἢΠΙΡΗγ αὔτη) ΠΟ 6886. ρηΐαηάιμῃ ΚΚαϊβοῖο ]. ]. 
ΓΘοίίι5. ΘΧΡ Ιοδ[]5. νου }]5. Αὐ. ἀδιποηβίγαν!. Εὐθηϊμ πο ((Α]- 
ΠΡΡῚ 564 ᾿ἰρβίπβ Αὐβίοίθ!β, ἅς εἴπομεν χινήσξεις, ΒΡ ι86- 
γᾶ6 ᾿ῃ{6]}Π1σ θηάδο βαηΐ, 1. 6. Βρῇδογαθ γον νθηΐθβ. [δπ Ψ6ΙῸ 
ΓΘ νθηΐθ5 Βρθδογδθ ποῦ βἰηῦ ἴῃ ααοαᾷπα μἰαηοίδ, 6 ΠΌΠΊΘΙῸ 
ΒΡ ΔΘΓΔΙ ΠῚ ΒΡ ΘΙΙΟΥΙΒ Ρ]δηθίαθ ἀοΠηἸ αν, 566] ᾿ρ88 ΘΆΓΙμΙ ν]5, 
Οὐἶα5. οαιιϑἃ ροβιίαθ βαηῦ, ΠΟ ἴῃ ΠΟ ΒΌΡΟΓΟΓΟ 864 ἴῃ ἴη- 

[θυ ου 6 σογηϊαν ρ]δηηούα, οαϊι8. ῬΤΊ 81 ΒΡ Θγαμ δάση ἴῃ ἰ0- 
σπι Γοβίαδηΐς. [Ιτα4π6 πη αἰοἰΓ «81 ἰδ ἃς 8011 ποη δᾶ- 
ἀΙ ἀουιμ5 ΒΡ Δ Γὰ5 Γον οἸνθηΐθ8» ΒΘ ΠΟΤ 6 ροίθβϑύ Θἃ5 5ρΡη86- 
ΓᾺ5 ΤονοἸνθηΐθβ, απ] 5 οαγθίαγ, Π6. ΡΥΪΠἃ 5015 8ἃ6 ἰδ 6 

᾿ΒΡΒΔΟΓᾶ ΒῈΡΟΙΙΟΥ5. Ρ]δηδίαθ τηοίι οοηὐαχ)οίαν, 1 δδὲ δαΐθμι 

Θἃ5 ΒρΠδοΓα5, ααῖθιι5 Γονοϊνιηΐαν ΔΙΘΓΟΙΡΙ οὖ 5015 πποΐαϑ: 
485 ἀπ] 46 πὶ ργορίογθα νἱ θίμν βύδίμ!β86. ΠΠ]η115 ΠΘΟΘΒΒΆΡΙΟ δά 

Θχρ!Ποαη αι τ αα 1, ααΐα 501 οὐ ἰπηἃ ππλῖογα ἃ Γ ΘΠ 6815 ρ[ἃ- 
Π 6.15. αἸβ ποτιδηθαν ᾿ηέογνα}] 0. Ἠδβ Οοἴο 5ρ]) 6 γὰ8 τ νοίνθη- 
[65 5015 οἵ ΝΙΘΓΟΓΙ 51 Οὐ (1118, 15. 1056. οἰ ΠοιΥ ΠΙΙΠΊΟΓΈΒ, 
ααθιι οομηραίαν! Ατιβίοίθ 68. 

6) 1074. 14 τὸ μὲν --- 81] οὐρανόν... Οαοί 5ϊηῦ ΒρΠδε- 
ΓΘ 5ῖν6 πιοίιιβ ρ]ηδίδγιαμ), (οὐ ἀθιὴ βα ϑδ ἢ 185 6556. ΟΠ ΙΓ. 

μηδ δοίθι Πὰ5 Ἰηουθηΐοβ ᾿ρ885. ἱηη]00}}65, Πὰσ τιϑιι8 “ΘΙη0Η- 

Βίγδί 0 η6. ΝΘΟΘΘΒΆΤΙΟ. ΘΟΠΠΟΙ αὐ 46} 510 δι βίη γι Πιι- 
ΠΠΘΓΠ5 ἃ Π]ΟΐΠΠΠ], 51] δος ἄπο σοῃβίθηξ, ΠΟ 6556 ᾿η0ξ{1Π|, 

χαΐη ππονϑδύ Δ]α]4 (μηδεμίαν οἷόν τ᾽ εἶναι φορὰν μὴ συν- 
τείνουσαν πρὸς ἄστρου φοράν «1, πᾶν τὸ φέρον τοῦ φε- 
ρομένου χάριν πέφυχε « 25) ἀοϊηάα. 5υθδβίδηψδη) αιι81}}1}} οἱ 
Αἰ [δου Ομτιπι ᾿πηπλι 6 οὐ ΟΠ δ" ΡΓῸ ἤπ6 6556 Βα Θη ἄδηη, 419. 

Εθηΐμη πδθο 51 σοηβίδηΐξ, 5] Ῥ]αγο8Β ΡΟηαη αι 58} 5ἰδητ 8 6. 86- 
ἔογηδ ἀπαϑεῖς, ΘοπῇΠοῖϊίαχ πὸ ρ] αΓ 65 οἰ Ποῖδηΐ τη 15, ἰδ] 181] 

τέλος, ααοα {ΠΠ1| τηοίτι5. ἀρροίαπί. Αἰαᾳαϊ τηοίπ8. πο ροίεϑί 
6588 ΠΙΒ81] πᾶρθοΐ απο τηονοαύ, 417, 20, 380, ποο ροίεϑβί ἴῃ 
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᾿ῃ Πηϊίατη πηοίπ5 ἰδ ηέτιπι πηοΐτιι8. οτιβα ΠΥ]. Ιδπ γ6ΓῸ Π60 Ρ]- 
ΓῸ5. βηΐ ρ]απδίαθ 4 πδ1 4108 αἰχίηηιι8, Π6 0 Ρ].Γ 68. δουαμῃ οἱ 

{Πἰχᾶσαϊη 5.6} ] ἀγα τηοΐτ8. ΡΟῺΪ σΟηβθηΐδηθαμη οϑέ (το ΘΉΪΠη 
Ρϑνεηοῦ ΠΠπ4 εὔλογον «16), φιδηι Π05 ΔΒΓ ΠΟΙΠΟΤΙΙΠΙ 56η- 

(θη πο ἀδία ΡΒ. 115; ΘΓΡῸ Π60 ᾿]αΓ68 βίδί θη δ βαῃΐ 

Βα βία ηεδ 6. δθίθσπδθ ᾿η] 0} }68. 
Ηδεοο ἃγοπιηθηΐαηαϊ γαΐο ρμοεϊία δϑὲ βδδίϊβ ρϑυβρίοιθ ὃΧχ 

παίιγα 5 βίδηί 86 δοίθυ πᾶ, 486. ὨΘΟΘΒΒΔΙΟ Οδιι88 510 τη|0- 

8, οὐ δχ πδίιγα ἰδέ! η15, 486 ΠΟ ροββὶῦ 6888 51η6 Δ|161|, 

αποα ἰοναΐαν, σΟΡΡΟσΘ. ϑ6α ἴῃ ἰρβ818. νυ ]β τβίδηξ δα δ 6 
αἰ Πουϊέαίε5. 414 τὸ μὲν οὖν πλῆϑος τῶν σφαιρῶν. ἴῃ 
ἰθοίίομθ σφαιρῶν οαπὶ [ἰγ15. πᾶ ηῖι 5ΟΓ ρ15. οοηβϑηΐαῃς Αἰ6- 
ΧΔΠΑ ΟΡ οὐ ΤΠ μηἰβέϊ8 ; ΘΠΠΡ]ΠΙοπ8. σοῦ δά [1{0γ. 46 οο6]. Π| 12. 

5680]. ὅθ2α 18 οχμιθεῦ φορῶν, δἰχαθ δϑμὶ ἰθοί Ο ΠῚ ΓΘΟΙΡῚ 
᾿ἰα]γλεὲ ΚΎιβοια 1. 1. ρΡ. 288, τηδϑηδ 58Π6. ΟΠ ΒρΘοῖθ νου δέ !8. 
λοθῦ δηΐμη θοά θη ΠΙΠΠΘΙῸ οὗ Βρθδογαθ οοϑἰ οβέθβ δὲ ἰδ ! 0 68 
5: 6Θγαπὶ σΟμραἰθηΐαι", (Δ Π1 6} ΓΟ ΠΟ ηΐα0, αᾶπι Ατ, ΟΥαΙ- 

ἰαΓ, 18 δϑί ροία 6 πδίισα δὲ ποίΐϊομθ φορᾶς, υὖ ΔΕ ητΠη, 

ΠΟ ΒΡΒΔΘΓΔΓΙΠῚ ΠΙΕΠΠΊΘΙΠ ἢΐΟ ΘΟΠΠΙΠΘΠΊΟΓΔΓΙῚ ΘΟΙΒΘΗ Δ ΠΘΙΙΠῚ 

510. Αδοραϊξ ᾳποα δὰ ἰρβ8ὰ νϑῦθδᾶ, 486 ργοχίμηο Βα βθαπαη- 
(αν: ὥστε χαὶ τὰς οὐσίας χαὶ τὰς ἀρχὰς τὰς ἀκινήτους καὶ 

τὰς αἰσϑητὰς τοσαύτας εὔλογον εἶναι, πο νἱἀοπίαν ἴη- 

{6}Π101 ρο586, Πἰῖδὶ φορῶν ΡῖῸ σφαιρῶν τϑοΟρουβ8. Εἰ θη ΐτη 

ΡΓΪΠοΙρίᾶ 56 510 1}18 ἀπδ6 ρΡοΟββαηΐ ἅ11ἃ ἀϊοία 6558, ἢΪϑ] 
ΒΡΠδοσὰθ τπηοέδς {Π|Ππ6 ἃ τηοίου 5. πη ΟΠ θα58: Αὐ Βρῃδο- 
ΓΆΓΙΣ ΠΕΠΊΘΙΙΒ. ΠΟ Ροίοβί Ρ6Γ Ρῥδυξ σα] πη ΘΟΠΟΙτβί ν Δ ΠῚ 

ὥστε ΘΟΙΠΒΙΘΙΠΟΓΆΤΙ, 5ἱ ᾿ἄθιη ἴδηι ἴῃ 6010 δηΐθοθάθηίξα 5] 9 Ἡ]- 

Ποδίιβ δβέ. -- α]19 ἔτι δὲ πᾶσαν φύσιν χαὶ πᾶσαν οὐσίαν 

ἀπαϑῆ χαὶ χαϑ' αὑτὴν τοῦ ἀρίστου τετυχηκυῖαν τέλους 

εἶναι δεῖ νομίζειν. δος νοῦθα αἰὶ πη ΟΧ  θΘη αν ΠΟΙ νἱ- 

ἀδηίαν Αἰϊέου ρΡΌ8586 ϑ διημηδίϊοθ ΘΟΠΪΟΥΠΔΓΙ, ἰδ αὖ ἀπαϑῆ 

καὶ χαϑ' αὑτήν γῬτο δρι{πθεῖ5. μα Θδηέαν δα θϑίδηξαθ, οὐ ῥτο- 
χὰ σοῖρθὰ: τοῦ ἀρίστου τετυχηχυῖαν τέλους ῬτῸ φΡτδϑαϊοδίο. 

Αὐ δγοιπηθηΐδέο ΠῸΠ ἰη46 ρμαίαγ, απο βυθδβέδηξιδο 1186 
᾿πη 0 0 }} 65 ̓ ρ886. 8881} οὐ ορύπημπ απ 46 πὶ ΠΏ θη) δββθουίαθ 
βἰπέ, 56 αιοα 81115 βίη ριὸῸ ἢπθ αἰ δρροίδίαν, χενοῖεν ἂν 

ὡς τέλος οὖσαι φορᾶς «23. ἴπά46 ργΟΌΔΌ16 νἹ ἀθ έαν ῥὑτο τέ- 

λους 5ογ θη 6586 τέλος: βαθβίαπεϊδα ααοίᾳφαιοί ἃ} ΟἸηηΐ 

Δ Γοούϊο 6. ̓μπημη 68 οὐ ΡῈ. 856 οΟρί[π|86 βι1ηΐ, Θᾶ6. ΟἸ]Π65 διὰ- 



512 «“ 8. 1074α. 

Ὀδη δα βϑιη ΡΓῸ βυπηηο {ππ6, αὶ ἃ ΓΘ] Ια 15. ἀρροίαίαν, (ὑοη- 
{νι ] Ὁ απο διπ ΘΠ ἀδίοηθ ΑΙ Θχδη ον μ. 683, 7, βιφα! δὴ [6- 
οὔ οπρϑιη οοά. Α τέλος τοοίθ 101 τοϑυϊζαϊββο νι ἀθδχ, -- (δου 

Α]1ὰ ταί πο Ξα βία με] 5. ̓ πηη 0 01} 658 ἀ1οἱ τέλος φορᾶς α323, 4118 
ΘΟΥΡΟοΓὰ οοο᾽ βία 4π86 ππονϑηίι", α 30), [Δ 9116. δϑύ ᾿πίθ Πρ γα; 

1186. ]αὐοἢἶβ οαιβᾶθ βαηῦ Πηδ] 65, μᾶ6ο οἰ Ομ θοία ; 46 40 

ἀἰβουϊπηΐπμο τοῦ οὗ ἕνεκα ἀϊοίιμη εδὲ δά 7. 1072 1. 

7) 10714« 31 ὅτι --- 385 μόνος. ὕὔπυμη 6556 εοοίαμῃ, ἰά 
οϑί. δαίθη τι] 8}} 6586. (ΟΥΠ5. ΤΠ] πηἱν οὐδ  ἰαΐθη, Ῥ ἢ 510 18 

ταί] 5. Ατσ. σοιηρτοθαῦ (6 οοοΙο 1 8. 9, θα Ιάθ ἀ6- 
ΠΙΟΠΒΕΓΑΓΙ ΡΌ586 Ἰποηθύ ΔΙ ΠΠΘΗΓ5. ΘΧχ ΡΤ ΡΒ ΟΒΟΡ ἃ ΓΘ- 

Ρο5, οἵ. 277) 9: ἔτι δὲ καὶ διὰ τῶν. ἐκ τῆς πρώτης φιλο- 

σοφίας λόγων δειχϑείη ἄν. Ἐλὰτι τποέδρ ἢ γ βίοι. ἀγου πη ηΐᾶ- 

ἐἰοποιη ἢ. 1. Βα θδιηαβ. Ῥ]ΌΓ65. 51 οββθηΐ 606]], αἰΐ, ρ] τὰ ᾿ξ6 1 

ΟρΡογίουοῦ. 6586 ρυϊποῖρία τπουθϑηΐα ᾿πηηΠ0 Ὀ}Π 1 ; δααιθ ρτοΐο- 

οἴο ΟΠΊΠΪὰ Βρθοὶθ ἃ ποίίοπο θδ θη] οββϑοηΐ, οὐ ΠΌΠΏΠΘΓΟ ἴδη- 

ἔπτη Ρ]αγα, «82. Αἵ 8] 4πἃ ΠΕΠΊΘΓΟ 85πηΐ Ρ]ΠΓα, απππὶ ΘΔ 46 ΠῚ 
ποίϊοηθ ΘΟΠ Πα ηΐαΓ, 6χ πιδίουϊα, απδοῦμι σΟΔΙ που αηΐ, ΠΟ 

Βαβροηί αἱ 5[ηὲ ρίατγα (εἴ. Ζ 8. 1034« ὅ. 1.9. 1058) ὅ. 46 οο06]. 
19. 278. 18: ἐπὶ πάντων γὰρ οὕτως ὁρῶμεν, ὅσων ἡ οὐσία 
ἐν ὕλῃ ἐστί, πλείω καὶ ἄπειρα ὄντα τὰ ὁμοειδῆ); ϑυμημπαμη 

δαΐθιη ΡΥΪΠΟΙΡ πη ΠΟΥ Θη8, Πποηΐδιη οϑί ἐνέργεια (οἵ. ο. 7) 

βἶνε ἐντελέχεια βῖνε τὸ τί ἣν εἶναι α«3ῦ, 0 ΟἸμηϊ δὲ ροΐίβθη- 
[ἰὰ6 οἱ τηδύθυϊαθ Δα ΠἸΒΌ ΟΠ 6. ̓ πηΠη6 68. ἘΤΡῸ ΠΠ ΠῚ Οϑύ 

ῬΓΙΠΟΙΡ ΠῚ ΠΟΥ Θἢ5. Ἱἱπη 00 }}6, ΙἀΘοα 6. ππῖιπὴ ἰΐθ φαοα 86- 
(6γη0 τηοΐύιι πιονϑδίμν, ἃ δέ: πηππ οβύ σοί αη), α 38, --- [ἢ 

δο διοιαμηθηΐαίοηθ θδάθι γϑ] παῖξαι ἀα] 1 δέ, 6 πὰ αἰχὶ 
ὦ 1073. 36, πἰπηγαμη ατι86 Ιηΐογοθάας Ἰηΐον ρα πορία πιο- 
νϑηΐξία ρ]δηθίαγι οἵ πὲ Ὶ ῬΥΙΠΟΙΡ ἢ που 6 ἢ5 506} γι {ἰχᾶ- 
γα} ταίϊο. ἘΠ ΘηΪΠ] ὃχ ᾿ρ88ἃ σέ! οἰ ἤδέϊοπμθ Αὐϊβίο 8. ΘΟ η86- 

4.6 η5. 6586. ν᾽ ἀθίασ, αΟηΐϊδμ) ᾿ΎΙΠΟΙρ ππ ΠΟ  Θἢ8 ἱπηηΠδίθυ ἃ [8 
οϑέ, αὖ ΠΟΠ Ροββίηΐ 6586 ματα ρυὶποῖρία τπηονθηΐα. Αἵ ρο- 

810 ἰδ 6 Ρ]πγἃ ΘΟΙΙΠΙ] 16. Παμηθτη 6 Πηϊν 1, πὸ. ΠΟ ΡΟ8- 
51πΔὶ ΡΘΥβρίοθυθ, ποθ ὁ ἴᾶπι, πθρ]θοία ῬΓΟΥβ8. δὰ Εἰ Πέτι- 

ἀἴπο ρυϊποϊρίοσιιμι, 6Χχ πηϊξδίο ρυϊποῖριϊ ππουθηεῖ5. ΘΟ πο πα δύ 

πη] αΐθι ΘΟΕ]. 
α34 εἷς γὰρ λόγος χαὶ ὁ αὐτὸς πολλῶν, οἷον ἀνϑρώπου, 

“Σωχράτης δὲ εἷς. Οὐ νο]αποτῖε Ατὐ. βθη! σατο Πῖ8. νΓ 15, 
ΠΟὨ ΘΓ ΠΕ 15. πη ΘΥΒ ἢ] βοηξθηίίθ. οοηΐοχίμαη! ΠΟῸῚ ροΐίαϑβέ 
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ἀαϊίαμν νἱάθυῖ: ποίϊο Βουηΐηῖ8 δδάθ δϑύ ἴῃ Οὐ 8. ΠΟΙ ϊ- 

Ὠἶ 115, 51} 5}} ἀαΐθιη ΠΟΙ 68, ψο]υ ϑοογαΐθβ, (8}}Π185. ἃ]. Ρ6 Ὁ 

Ἰηδίουϊαο ἀϊνουβιἐαΐθιη αἰδεϊραπηίαν ( εἴ, Ζ 1. 1.: τὸ δ᾽ ἅπαν 

ἤδη τὸ τοιόνδε εἶδος ἐν ταῖσδε ταῖς σαρξὶ χαὶ ὀστοῖς Καλ- 
λίας καὶ Σωχράτης" καὶ ἕτερον μὲν διὰ τὴν ὕλην, ἑτέρα 
γάρ, ταὐτὸ δὲ τῷ εἴδει). 864. ἴρδὰ νου ογαμῃ Θχρ]!οδίϊο αἰ - 
ΒΟ Π5; οχίγοιηα οουίθ σϑῦρθὰ: Φ:ωχράτης δὲ εἷς, φμοιηο 40 6χ- 

Ρ᾽ σαμἀἃ ραΐοιι δααϊάθιη ποῖ νἱάθο. Αἰδχδηάσπῃ ρ. 684, 30 
ἃ νουϊζαίο ἀθογγανο τϑοίθ ϑοινυ. ποημθί, πος γΘΙῸ ΠΙΔΡῚ5 

ἸΡ5ῖι5. δχρ!!οδίϊο νἱἀδίαν ἃρία 6886, 4ΌΠ ΡΘΙ γ0Ο. εἷς 51- 

Θηϊοατὶ τὴν ἀτομότητα, τὸ χαϑ' ἕκαστον («οἷν δἰπκοῖηθβ 
Ἐχοπιρίαν»}), δχιβεϊπηαῦ ᾽). Νά 6. ΘΗΪΠῚ νΟΟ. εἷς ΡΟ 868 δῃο 

νἱἀδίαν σἱπὶ ΒάΡΟΓῈ ΡΟ556, Π60 81 βδβογοῖ, 14 αυϊάθη βα[β- 
σατο; φαθηΐαμη ΘηΪ ἢ ΘΧΘΡ]Ὸ {ΠΠπβέγατα δία θέ ἤδης ῥυορο- 

5 οποαι: ὅσα ἀριϑμῷ πολλά, ὕλην ἔχει, ἴᾷτα, Ἔχβρθοίθβ βὶπ- 
ΘΌΪοΥι Βοιπΐπαπι ἀν οὐδ ἐδέθηι δχ μὴ ἃ [6 Ὁἴ ἃ γρϑίθηδηι ο0π|- 
ΠΟΙ ΟΡ ΓΙ. Θγορύονθα νυ]ο.. ἰθοί. ἀδρταναίδμι 6856. ΒΌΒΡΙΟΟΓ 
οὐ Βα 5εῖο δὴ ἰδ]6 απϊά βου ρίαν ἔπογῖέ, ααά]6 ΤΠ Θμη]5{{π|8 
(οἵ. νὰν. ἰϑοΐ.) ᾿ηουργοίδί! πα ΧΡ ΓΘ β8|0. 

8) 1074Ὁ1 παραδέδοται --- 14 μόνον. Οαριπδάμιο- 
ἄσιη Ατσ. βδθρίθβ νϑίθυιη ΡΠ] Οϑορ μου π μδοῖξα ᾿ΐα σΟΥΥ ΟῚ 
οὐ {Ππδέγαξ, αὐ φαδ ΠῚ νοϊαθυϊης οὐ Οθβουγα 5 ἢ ΠΠ οΔΥΙ ηΐ, 
οἃ οσὕπ βιὰ ἀοοίτπα σοοποίποσα ἀειμιομβέγοὺ (εἴ. 2. 1069) 20 

εὐ αἀ 4' 8. 989α 30), νου ἢ, 1., ταΐαϑ. 116 Βἰ μη γιιπὶ να]- 

Θδ {15 ΠΟΙΠΪ ἢ ΟΡ ΠΙΟὨΪθι15 αὐϊααιο Αἰ ψαδιη ἰῃ6586. ὑ θυ (Δ 185 

Ρατίθιη (εἴ. δά “] 2. 982α 6), νυ]σᾶγοβ 46. 4115. Ορίπίομ 65 ἰΐἃ 
ὀχοαε, αὐ φαϊα 115. 1Π510 σοὶ, αἱ [Ὰ]581 δάηθχιμ 510 Ἰδέ! η- 
ϑαδί, δὲ ρυιβείηα 1Πὰ ἃς βΘπαΐ πᾶ ἈΠΕ 55 ΠΟΤ ΠῚ ῬΟΡΌΪΟΓΕΠΙ 
ΓΟ ἼΟΠ6. βαδιη βοηςοηίίδιι σΟΠΠγπιατὶ ἀοοθαί. ρ56 δηΐπὶ ΑΥ. 
τ οἰ πᾶ πο ἰην θη τποίουῖθιιβ 5᾽ 4 δυ πὴ ᾿πηγη 0 ὈΠΠΠ|0115. αἸ ν] 8} 

6586. ΠδίμΓδ} δβϑΙ ΘΔ ΠἀΔη1; 51}}1ΠΠ 6} ν δπ 5 1551} ααϊαπ οἵ 
Βαγθ αὶ οὐ αταθοὶ ᾿ρ5815 β' ἀϑυῖθυ5. ἀἰνίπατη Ὠπη θη [Π6556 60- 

46. Παιηΐη6. πηΐν  Γβι τη Π 1 } ΘΟΠΕΟΥῚ ὯΠῸ ΘΟΏΒΘΗΒ. 5[ᾶ- 
ἐπογαηΐ, οἵ, ἀθ ΘοῸ]ο 1 3. 270) ὅ: πάντες γὰρ ἄνϑρωποι περὶ 

1) δεῖννυ. αἀ ᾿.1.: Πὲγ ϑέμππ ἰδὲ: (οὺ Βοου "ἢ 468 Μοηβο)οη ἰδέ οἴΉΟΥ 

μη ἀδγβοῖνο, ϑδολγαΐος αὖον ἐξὲ Εἰπον ππΐον Τ τοίθη. 8θἴηι68 αἸἰοϊε]ιοη, εἴπ 

οἰπποῖνος Εἰχοηιρίαγ. Τᾶτε ογ ἡ Βορτὶβ (οἴη χαϑόλου ἄνθρωπος), 

80 ἀδηπίθ οὐ ἀἄϊοίβ πῖο]ιέ βοῖα. ΕΤ ἠαξ αἰδο αϊονῖο μπά ἰδὲ οἰλ8 τη [6 

Τ Ί]οἴοηι υϑυηῦθο βοΐμοῦ ἥαίογῖο. 
Ατὶσιοί. τηθίαρῃ. εἄ. Βοπῖ Υοἱ. ΤΠ. 93 
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ϑεῶν ἔχουσιν ὑπόληψιν, χαὶ πάντες τὸν ἀνωτάτω τῷ ϑεῷ 

τόπον ἀποδιδόασι χαὶ βάρβαροι καὶ Ἕλληνες, ὅσοιπερ εἶ- 

ψαι νομίζουσι ϑεούς, δῆλον ὅτι ὡς τῷ ἀϑανάτῳ τὸ ἀϑά- 
γατον συνηρτημένον" ἀδύνατον γὰρ ἄλλως. 111. 284« 2, 3. 
Μαοείθον. 1. 389) 20. Ῥοβίθυϊογοβ διιΐθιῃ απο 4605 ἰδ ηἃ 
("ῦ, εἴ. 2. 997) 10) αἰϊογίιην  δηπηδ] πὴ (6) [Οτιηὰ ἴῃ- 

ἀπογαπέ, νδιηαθ. τη ηδ 6. νἱΐδ 8 5:11} 61} 115 ἐγ αθγαηΐ (ὁ 7, 

οἵ. ῬοΟΙ!. 1 2. 1252» 26), ψαϊιπι ἔδιηθη αἰ ν1ΟΥ ραΐδη ἃ 510 5146- 
τη αιδη ΒΟιηΐηιη πδίατα ( οἵ, ΕΠ. ΝΟΝῚ 7. 11414 84), 5ῖνο 
{Ππ4, φαὰα δϑύ Αὐιβίοί !β βθηςθηία, 46 ᾿ηἀπβέγια 1ηδυποιιιηΐ 

ΡΌΒ]Ιοδ 6. 54 {15 οασβα (οἵ. α 8. 9958α 4), 5'νο οορίίαῃα! οἵ 

ἰδ ΘἸ ΠΔΠ6] ποορββιἐαΐθιη αδηάδπι 56 ουϊ βιιηΐ, πηδηϊ[οδίο 46- 

Ρτδναυαηΐ δη  ααἰββίμηδηι. οὐ θᾶ ααϊθπι νοῦ ἀἄϊνπαπι 46 
4115. ορ!πἰοηθμι. [Τἰααιιθ ὨΪΒ1] τΐγαπι, φαρα Α΄. [θυ ]αγμι ἰη- 
γοΐπογα, ααἰθυ5 οὈὐθοίι8. δϑέ νυ] ρ ΓΒ ἀθογαιη ΟΠ {τι5, Π181] 

ουταΐ, ααΐη οὐΐδιη τ άογ ν᾽ ἀθίαν (οἷ. δ᾽ 4. 1θ00ῦθ0α 9. ἀ6 οοε]Ὸ 
Π 1. 284« 185), ἀίαπια ἰἄδι ἴδιηθὴ 1Π ΔΗ ΟΙ551 115. ΟΡΙΠΙΟὨΪ- 

5 Ρῥυϊπια 5101 ν᾽ ἀθίαν. ἰηνθηϊβ86 ναβηρια νου δι, 4α86 6 

[5 οἱ 1115. ἴῃ στοῦ. βΒδθρῖιι8 ἃραἋ Ποιηΐμθ5. Ἰηνθηία δὶς 86 
, νι οἰβδίιη ἰηἰογί δεῖς, οἵ. 46. φοϑῖο 1 8. 270) 19: οὐ γὰρ ἅπαξ 
οὐδὲ δὶς ἀλλ᾽ ἀπειράχις δεῖ νομίζειν τὰς αὐτὰς ἀφιχνεῖσίλαι 

δόξας εἰς ἡμᾶς. Μείοοτ. 1 8. 389) 27. Ῥο!. ΝῚ 10. 1929) 25. 
οἴ. Καβοια ΒΌτγβοΝ. 1. Ρ. 802. Ζ6Π1ὁν ΡΙι. 4. τ. 11. ». 55. --- 
ὑ9 χαὶ τῶν ἄλλων ζῴων ὁμοίους. Νετα ᾿ᾶδο νουρὰ δὰ Αθου- 
ρύϊο5. Αἰοχ. ρ. 685, 30 νΙἀοίαν τοίοσγο; δὐθηϊ ποη ατδθοο- 
τα πι 50] πῃ 564 οὐΐαιη ὈΔΓθΓΟΛαμη 46. α1185. ΟΡΙ ΠΟ Π65. ἃΡ ΑΓ. 
ΓΟΒΡΙΟΙ δρρατεοΐ δχ ]. 1. 46 οοϑὶο 270} ὃ; δηθαυ ββίη05. διέ θμη 
ασιη ἀἸοῖέ παπο ἀοοίτ δι ροβίθγβ ἐγδα! ἀῖββο (1 τῶν ἀρ- 

χαίων χαὶ παμπαλαίων, 14 παρὰ τῶν πρώτων), νἱχ ροΐε- 

Γαύ γγδοίθυτη 6 γθ Αθουρίϊοβ, απθῖὴ ΡοΟραΐη. Ομμπίμ δηΐ1- 

4 ββιμηιμη 6586 ἱπα]οδί, οἵ. ΜΙ οίοον. Ε 14. θ52) 20. Ῥο]. Ἢ 10. 
1329) 32. --- 11 φιλοσοφίας, ἰαίϊογαΘ, 56 η8ι1 πϑαγρϑίμμ, οἵ. 

δὰ 4 8. 988 21. 

ΘΟἌΡΡ ΝΣ 

ϑπιηνὶ ἐπ οἰ δοίτι5 θαπὶ 6556, χιίαηι διρτα αἰ δδογὶρϑὶί, πα- 
ἔμ πη. τ δὲ! διιὲ ἐρδῖιι5 ἐμ οἰϊδοίιι8. δαοιιδδὶ5 αι αἰτονεέδϑιι5 

φιιὶδιιδάαηι φοηίγπιαΐ. 

Ἅ 
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Εχροβίίο πιμηθγῸ βιβέδηἐ!υηι την Θηζι, 48 6. {αι 
οὐ ᾿'ρβᾶθ δοίθγηδθ αν πδθ ἱπημη 0 0}}65 511}, 8.110 ἰδιηθ 8}4 
Ἰ 6 ]] οί ἰηἴογουο5, δά πη σΟπέρθι Ραμ απι Του θυ ἃς 
4αδοϑβέϊοηθβ δἰϊσαοί 46. οἰ παίαγα πον οὲ τηοίδϑαιθ ἀθίηά8 
ἀν νηϊ. --- 1 δοχεῖ μὲν γὰρ (Ἰἴπί. ὁ νοῦς) εἶναι τῶν φαι- 
γομένων ϑειότατον. Μίίγαη νἱάογὶ ἀδθοῦ φιοά ἀϊοϊξ: τῶν 
φαινομένων, οἰδηΐπ) φαινόμενα ἀϊοαῃίαν δὰ απ88 Δρρᾶγθῃηΐ 

ἃ 56 510115 ρογεϊριπηέαν, Ιἀθοα 6 δ θρ βίη. ΟΡΡΟΠαμίαγ τὰ- 
ἐἰϊοοϊηδίϊοηΐ, τῷ λόγῳ, εἴ. αἀ 6. 1072α 17; ἰηξο!] οί. γ6ΓῸ 
ΒΠΉΠΙ8 ΠΟῚ ἰῃ 118 δϑί γϑῦιιβ, 4πᾶ6 56η510 8 ΡΘΓΟΙρΙ ΠΠΓΆΓ, 

βΒε4 εὐ 6856 δι δ 4118}18 56 τ οοῖπδη 40. ἰδηίαμη ἃ55θααί- 
ΠΥ. ΑἸοχαμάθν πππ δος νοοο. ἴῃ ἐθχέα Παραθεὶέ, ἀπ απ 

δβί, φαοηΐδηῃ ἴῃ ἰηξογργθίαίομο ἢ. 1. θὰ ῬγΟσβα5 Παρ] ρ, οἵ. 

Ρ. 686, 15: ὅτι μὲν γὰρ ὁ τοιοῦτος νοῦς τὸ ϑειότατον πάν- 
των ἐστὶ καὶ τὸ ἄριστον φανερόν. Οποάϑὶ σοπαΐπα βαηΐ, α1- 
Πουϊέαβ. δΔΙααδηΐο σογέθ τη] Πα] πΓ, δὶ ᾿π 6] οχθγίμηι5 τῶν φραι- 
γνομένων κατὰ τὸν οὐρανόν. εἶ. ῬΗγΒ. Π 4. 196α 33: τὸν δ᾽ 
οὐρανὸν χαὶ τὰ ϑειότατα τῶν φανερῶν κτλ. Ἰρβογίπι πἰμηΐ- 
ταμ] βἰάθγαη (Θὰ δηΐμ βιηΐ τὰ φαινόμενα χατὰ τὸν οὐρα- 
ψόν) αἰνίπα δϑέ πδίαγα, οἵ. ἘΠ}, ΝΥ 7. 11416 34, 564 ἸΙοῃρ8 
114 βαροτγαύ αἰνιηϊαΐα παίαγαθ βιμηπηι5. ᾿πὲ6}] οί. 

α) 1074 14 εἴτε --- 38 νόησις. ΤΙ ργοροηϊέ ᾳαδεο- 
ΒέΙΟη65, δαβῆαᾷθ ἀοίη4ε (025 δῆλον τοίνυν χτλ.) 5ο|ν|{. 51 

᾿η 6]]δοΐαμη βίδειϊμηιι5 ὨΪΔ1] ἰηέ6] Πρ ογα, 564 αιαϑὶ ἀΟΥΤΩΪΓΟ 
(. 6. δυνάμει εἶναι, ἀλλ᾽ οὐχ ἐνεργείᾳ, εἴ. ἀὰ Θ 6. 1048) 1), 
δυδμαϊέ αἰνίηα οἷτιβ τηδἰ θβίαβ, 17, 18. ὅ81η 1ηὲ6}}191Ὁ ααϊά δι, 

5οά 14 ἰρβαμη τὲ ἱηέο! Πρ αὲ δἰαμ 6. οϑύ βαβρθηβαπι, ἃ 60 Ὠἰ- 
τα, 4ποά ἱπίο} }ΠἸο αγ, ΠῸη ρΡοέδϑύ 'ρ86 ῬΓῸ ορίϊππα 518}- 
βίδπεϊα ΠᾶΡΘγΙ; δίθηϊμη οχ δοίιι ἰῃΈ6} ΠΟ 6 Π6] ἀρ 85. δἰτπι5. δϑέ 

τοροίθηάδ, ἰρ86. ψϑῦοὸ ἰῃ{ο]] οίπ8, 51 ἤδης δἰ Πδίαγδπι 6556 

ΡΟΠΐμλι8, ΠΟ δοίι8 564 ροίθηίία δϑύ 1π6} 16 ηα!, 618 ---21. 

(019 οὐ γάρ ἐστι, φιαοῃΐδπι σΟποϊμαϊέ Ατ., φαϊά δββοῦ σοη- 
βδοιξαγι) 51 ΠΟ. ρομπογοθιηιβ, βου θοπάσπι νἱἀεδίαγ: οὐ γὰρ 
ἔσται. (ἰοἴδγαπι οπαπηοϊδίϊο 18 δέ σοπβέγι θπάδ, α νν. τοῦτο 

ὅ ἐστιν αὐτοῦ ἡ οὐσία ρῬτὸ 5ιθίθοίο μαθδδηέαγ, εὐ γόησις 
ἂς δύναμις ῬΤΓῸ ρτγαθαϊοδίῖβ.) θηΐααθ φαοηΐδιη ἃ αἰρηϊξαία 
εἰ τοὶ, 4πδ6 1π|6}ΠΠρ]έαγ, ᾿ρβίβ. Ἰπέ6}} ΘΟ] Οἢἷβ γορϑίθηα οϑύ 
ἀϊσηϊέαβ, φαδογοηάμιη οϑί φαΐ ἱπέθ! Πρ δὲ βαπημπιιβ ᾿η 6} Θοΐα8, 
021.---25. -- Ηδ5 αιδοβίοποβ αὖ βοϊνδέ, ρυϊ πηι δ Θ8πὶ Γ6- 

83" 



516 τς «9. 1074}. 

Βροηἄοί 48η| οχέγοπιο ἰοοῸ ρῥτοροβαϊέ: 1η 6] ϑοἴτι5, αἱδ, αἱ 
4] ρΡ56 510 ἀν᾽ πἰββίνηιβ, 16, 14 ἸπΈ6}}Π}0 16 απο αἰ Θ᾽ Ἰββί ματα 
οϑί οὖ αἰν!ηϊββίπηαιη, Δα 6. δῖ 6 {118 τη ΔΈ 10116; ΠΘΙΠΠ.6 ΡῸΓ 
τη δύ! ἢ 6 πη, 4 ηΐδιη αν ΠἸββπαι οοϑ δαί, Π01) μοΟβϑβϑύ ἢΪϑβὶ 

δ ἀδίουϊα5. 4α] ἀρίδηι {γδ51γ6, δάσο χημπίαί! 0 ὨΟύι ἢ 588 

σοηδ ποτοῦ, ααθππὶ ἰδ 6 1Π] 10 1} 6 Δ 6556 50] 1Ή 11} ᾿Π 6] 6 οἴτμη 

εοηβίεί, οἴ, α. 7. Ιπά6 ὁ φομο ας (οὖν 628), αϊθι5. το] 1- 

486 4ιδΟΒΌ ΟΠ 65. ἀπ ππδηΐαγ, ΝΟ ροίοβί, αἷδ, ἱῃέθ] } ϑοία8 
ΡοΟίθηΐἃ 6586, 5864 δοίη) ΘΠ] 6586 ορονίεῦ; ΠᾺΠῚ 51] δϑϑϑί 

Ροίθηΐία, ΠΟ ρΡοββού σοηίηι0 80. 51η6 ᾿ηἰουμββίοηθ (26) 

1Ἰῃ.6}Ποὁγό, φαοηΐδη 51 ααἰἃ ροίοηΐα ἰαπίμμι δϑί, ἀοἰδί οδίαν 
ΟΡΘΙΔ Πα σοπππαϊίαίε (οἴ. Θ 8. 1060) 25. 46 βοιηπο 1. 4544 20. 

2. 455) 18); ἀεοίηάδ. 51 οβϑβϑί ᾿ηςο]] θεοί ροίοπία ὁ), τηδῖΟΥ 

δϑϑϑὺ δἰιβ φαθα 1η06}}ΠΟ] τ, ατιδιη ᾿Ρ51π8. 106] ] 6 οὐιι5. ἀἸ Θ᾽ ἢἸ85. 
Ῥοίοηίία δηΐπ ᾿Πὲ6}}10 64] φαοηΐδπι ρ 6.146 ἃ πα 6} 10 6ΐ ροὺ- 
{πού Ἰη06}ΠΠ 0} }}1ὰ, ἐὰ πὶ δὐΐδιη 1 6}} δέ! ἸπΘβϑοῦ, 51 ῬΘ ΒΒ ΠΙΆ 
απδθαια ᾿ῃ 6 ]]ΠΠρ νοῦ; δ ἴα ὨΪ ΠΗ ΓΙ ΠῚ ΠΟ Θβϑϑῦ 'ρ856 ΒΕΠΠΥΠΈΠΗ 

Ῥοπιη. ἘΤΡῸ πῸη ροίθηςία οβί 564 δοίιιβ, δὲ φιῃθηΐαη ᾿086 

δὲ ορίϊπιαιη (εἴπερ ἐστὶ τὸ χράτιστον 34), 56 ἴρϑίιμηῃ 1η66}}}- 
οἷο. Οπαοηίδμι ἰρ ἐν ᾿ρ56 οϑὲ νόησις (]. 6. δοίαϑ 1π{6}11 66 η6}}) 

5646 Ἰρβαιη 1Π06}}19 16, σΟηβΘαα αν αὖ 56 ἡ νόησις νοήσεως 
γόησις. ΟΕ. δὰ 7. 1072) 20. Μον. Μ. ΠΠ 15. 1212) 38: ἐπεὶ 

γάρ, φησί, πάντα ἔχει τἀγαϑὰ ὁ ϑεὸς καὶ ἔστιν αὐτάρχης, 
τί ποιήσει; οὐ γὰρ χαϑευδήσει. ϑεάσεται δή τι, φησίν" 

τοῦτο γὰρ χάλλιστον καὶ οἰχειότατον. τί οὖν ϑεάσεται; δὶ 
μὲν γὰρ ἄλλο τι ϑεάσεται, βέλτιον ϑεάσεταί τι αὑτοῦ. ἀλλὰ 
τοῦτ᾽ ἄτοπον, τὸ τοῦ ϑεοῦ ἄλλο τι εἶναι βέλτιον. αὐτὸς 

ἑαυτὸν ἄρα ϑεάσεται. ἘΠῚ. Ε΄. ὙΠ 11. 1245) 16. 

1) ϑεῖνν. δ πιᾶθο νουρθα: ἔπειτα δῆλον καλ. ποῖ ρυΐαϊ 6 σα ρου ουῖθες τὸ- 

Ρείεπαα 6556: εἰ μὴ γὐησίς ἐστιν ἀλλὰ δύναμις, 564 μοῦτι5 δι ρρίεπάτιπα δἰπ8- 

τ 0] φυϊάρίαπι: εἰ ἀλλο τι νοεῖ ὃ νοῦς καὶ μὴ αὗτόν, φαῖα 114 51 τοροίο- 

γαῖαν ρυοίαβιδ, Ῥγοχίτηα οππποίαιο: καὶ γὰρ τὸ νοεῖν κτλ. ποῆὶ μαρουοῖ 4υ0 

τοίουγοίαν. Αρίδθ βδουιρβιϑδα Ανὶ 51 δὰ δα! ϊϑδοῖ, σαδθ ὅοινν. δα] νοι, πὸπ 

Πθρο; 864 οχ ᾿ἰρβῖ5, 7πὰ6 ὀχβιθοηΐαν, νουθὶς. ΠῸῚ Ροϊοϑδὲ αἰϊα στοροῖϊ ῥγοίαβὶβ, 

ὯΪ51 114: εἰ μὴ νόησίς ἔστιν ἀλλὰ δύναμις, πεχαθ δϑῖ σὰν ἈΡ πὰς Ἰπίουργο- 

ταῖοπε σϑοθάδτηις. Βοραίξαηάθτα ταράο ἐδβὶ, τῇ δυνάμει τοῦ νοεῖν πον 4ἀ6- 

ἔμπα ΙΡῚ οθδοΐαμα «αοα ᾿πιο]]ΠἸσαῖαν (Ἰρίταν: καὶ γὰρ τὸ νοεῖν καὶ. ἡ νόησις 

ὕπαρξει καὶ τὸ χείριστον νοοῦντι), αἱ «ἢ ἐνεργείᾳ τοῦ νοεῖν 5ἴπχαὶ ἀοπηϊ- 

ἴπ 6556. οἵ ἱποίτιδιιπη 14 4ιοα οοριιοίαν, Φαρα «ατιπὶ αἰν]πἰβοιπατα 6556. 46- 

Βϑαΐ, ποὴ ροϊοδὲ ἁἰπια 6556. ΠΪ51 ᾿ρ56 ᾿πιο]]θοῖι. 
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δ) 1074ὺ 8385 φαίνεται --- 1θ7ήδα ὅ μέα. 8564 ἴῃ Πονὰβ 

ἰῃοἰ ἀἰμη5. αἰ ΠΟ] αΐθ8, 51 ᾿πέ6}} ϑοί8. βιπη]η1 δούΟΠθῖη σΟμρᾶ- 

ΓΑ ΘΓΙ 5. οἰ ἰΐ8, 485 ἰρ81 Βαθθιηϊβ, βϑηξ θη 1] σορ]ίδηαϊ 
50 ομ αὶ δοίη θαβ; τη ῃϊ βίαι δέ θη (φαίνεται ὑ 35) βεῖοη- 

{απ φαδιη 6 δὰ ἁἰίατι φαδη δ ΓΘ πὶ Γοίουυὶ, να πηθα]- 
οἰηδιη δά βδηϊίαίθηη ΘΟΓΡΟΙΒ, δἂο [ογίιο ἰδηΐαμη οὐ Οὔ ἕΟΓ 

(ἐν παρέργῳ 386) δά 56 ἰρδᾶιῃ, Τ)οηά6 φαοηίδμι ἰῃ 6! 6 οέϊο 
οὐ 14 ᾳιοά [πὲ 6} Ἰοὰν ποίίοης. οογέθ (τὸ εἶναι νοήσει χαὶ 

γψοουμένῳ) Αἰ ΠΓοναπέ, φαδογι ἔα ὁχ ἀέγο Πογιιμη αἰ ρα 5. 51 Π|0 

᾿πέθ]! θεία! δοοθάδί. Ἀϑιιονοίαγ αἰγᾶψαθ αἰ Πομ! 885. (ρϑγέ. ἤ 

86 τεβροπβίοῃθιι οτάϊίαν, οἵ. δά Ζ 4. 103θα 2), ἀπμηηο 40 

πηδίουϊδθ σοὶ [ον ββιμηδμ σΟΡἸ ΓΑ ([ΟΠ 6 ΠῚ ἱπ] ΒΘ ΓΘ. ΘΑ ΘΓ Π.8. 

Οὐοά 5 ἐδηθιηιβ, οὐ 815, 4πᾶ6 σθιὴ ΔΙΙ]πδιὴ εἰπεῖ, εἰ βοΐ θη- 

(ἰὰ τοὶ ϑδάθιη δϑί δία ἰρϑὰ 168, οἵ. δὰ 8. 107θα 14. ἴδιὴ 

γΘΙΓῸ 5{π|ηηηΐ ᾿π 6! Θοίι5. δὰ δϑὲ πδίαγα, πὖ ἃ τηϑίρθυϊα ὈΥΟΥΒ.18 
δι ἱπημηηΐἷ5Β. ΕΤΟῸ 8} ταΐγαμι, ααοα οἰ νόησις 68 γνοή- 

σεως (Ϊ. 6. ἑαυτῆς) νόησις, πθο ρΡοΐεδβῦ Ομ ΠΪΏΟ ΔΕΔΘΤΙ 6Χ πΐγο 

αἸἰσηϊαβ. οἰὰ5. τϑροίθηαα 510. 
41 ἐπὶ μὲν τῶν ποιητιχῶν --- ὃ μία Ὦππο ἴῃ πηοάπιῃ νἱ- 

ἀοπίαν. δχρ!!εδηάα 6556: ἐπὶ μὲν τῶν ποιητικῶν ἐπιστημῶν 

(1. 6. ἐπὶ τῶν τεχνῶν, εἴ. ἀά Θ 2. 1046) 3) ἄνευ ὕλης (. 6. 
δὶ πτηδίογίαθ σορ] δ 06 πὶ 5Θροβθυῖ5) ἡ οὐσία καὶ τὸ τί ἦν 

εἶναι αὐτὸ τὸ πρᾶγμά ἐστιν, ἐπὶ δὲ τῶν ϑεωρητιχῶν ὁ λό- 
γος χαὶ ἡ νόησίς ἐστι τὸ πρᾶγμα. (Τῃ ργίογα δἔϊδιῃ τηθιη- 

ῬΓῸ τὸ πρᾶγμα ρτδραϊοδέ! ἰοοοὺ δἀάοπάσπι 6556, Δρρδγθθι 
οἱ «πὶ βιυρονιίογα νευρὰ: ἢ ἐπ᾽ ἐνίων --- ἰ. 6. τῶν αἀὕὔλων --- 
ἡ ἐπιστήμη τὸ πρᾶγμα, φαοιποάο οὐπῃ [15 σομδογθδηΐ αυδε- 

βίνυϊί.) οὐχ ἑτέρου οὖν ὄντος ἐν τοῖς ἀὔλοις (ὅσα μὴ ὕλην 

ἔχει «4}) τοῦ νοουμένου χαὶ τοῦ νοῦ, τὸ αὐτὸ ἔσται τὸ νοού- 
μενον τῷ πρώτῳ νῷ (46 60 φΘηΐπι δρτέιν, Ιἀδοαῖα ἴα 6}}6 5ὰρ- 
Ρ οὶ ροίοβε), χαὶ ἡ νόησις τῷ νοουμένῳ μία. --- [)6 ἀαΐ. τῷ 
γοουμένῳ, ἀπ6ηὶ ΡΓῸ νυ]ο. τοῦ νοουμένου εχ ΑἸδχ. τεϑβέϊξαί, 

οἵ. ΟΡ 5. ρ. 106. 
ο) 107ὅα ὅ ἔτι --- Τὸ αἰῶνα. Ηἰἷϊςο Ἰοοιι5 φαοιπο 0 6χ- 

Ρ᾽Ἰεδμάπβ νἱἀδαίαν 6556. δἵ εηθηάδηάμβ, Ἔχροόβαὶ ΟΠ}. Ρ. 19: 
5 μη! θ δὲ Ἰῃ ογργθίδε μοι οὐ θιπμθηάἀδίϊθηθιη ἃ ν. ἀθοῖ. Ἀὰ- 

νδίββοη (Εἰδβαὶ βὰν ἰὰ Μάϊ. α᾽Ατσ. 1. ρ. 199) ργοροβι ἐδ) 6886, 
Ροβίθα ἀθιηιπι σορηονὶ. Ἐχ θὰ, αίδηὶ 1. 1. βρη! ἤσαν! θιμθη- 
ἀαίίοηθ, δὰ πᾶπς ρδυνθηΐιηιβ ἰῃ ογργθέδε θην: (ΔΘ ΓΕ 
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Ρτγδοίθγθα ἰά, ψυοά ἱπέθ! Πρ εασ, αὐτιιπι οχ ρα θι15 516 σοιηρο- 
βιίαπὶ 8η 5ἰπιρίοχ; αποά 51 δββοῦ οοιηροβίίαπ), ᾿η 06} δοἴα5. 1Π 
ῬΟΓΟΌΓΓΘΠ 18. ργέθιι5 πη δέ! οηἱ οββοῦ ΟὈΠΟχίιβ, 486 δ Ὁ οἷ α8 
πϑίωγα δβϑί δἰΐοπα. αὐ (7, εἴ. δά Ζ 4. 1020) 29. 108θα 2) 

4πδϑοιηη6. ἃ τηδίογία δχϑιηΐα ϑβιιηΐ, θὰ βαπί 5ΠΠρ]1οἷα δὲ 1η- 

ἀϊνιάπα. Οποιπδάμηο άπ δηΐμ Βαμηδητ5 106} Θοέιι5, ΠΠσοὲ οοιη- 
Ροβίίῳ οορ ίδηβ (ὅ γε τῶν συνϑέτων α8)), ἱπξογάπιη 56. Βα) ού 

(πϑααα δηΐμ ρᾶγίθ8. ΡΘΓΟΌΓΓΘἢΒ 5 η σι 5 564 ἐοίπμ ἐοιηρ[ 6- 
χαβ δάβθααϊζαν 14 αποά οϑῇ θοηιπῃ, δίφαθ Ἰά απϊάθῃι αἰνοτ- 
Β.ΠῚ ἃ 856 1050}: [ἃ γ61Ὸ 1{ΠΠ|4 581 ρ51π8 1Π06} Πρ η 18. Ρ ΘΙ ΘΠ 
ΔΘ ΠῚ 856 ἰιαοΐ. --- αἀ8 τῶν συνϑέτων δαπάδιῃ ἴῃ πο πῃ νἱ- 
ἀδίαν οχρ! !]οπάππη 6556, 4ι0 τὰ συγκείμενα ἀϊεία Ξαπέ Θ᾽ 10. 

1051 2, οἵ. φιδα δά ἢ. 1. οἵ δά 1051 24 δαἀηοίαγυὶ. --- α8 ἔν 
τινι χρόνῳ, εἴ. 7. 1072) 15: μιχρὸν χρόνον ἡμῖν. 25: ὡς 
ἡμεῖς ποτέ. --- α9 ὃν ἄλλο τι. Ἠυϊπδπαβ ἰῃς6}} Θοίι5, 4 τι 8 τὴ - 
4 ἃ ΠῚ ΒΜ. ὈΟΠιπ αἰ ογβιμη οϑύ ἃ) 'ρ50, ἔδιπθη ΠΟᾺ 
ῬΘΓΟΌΓΓΘΠ 18. 5ΙΠΡῚ 15 ραγέθα5, 56 ἀ ἰοίαπι βίππα! σΟΙΡ  ΘΧ5 
Ππὰ ρογοῖριο; Ιοησο ᾿ρῚ ΓΤ τη 015 σΟΠΒΘηἑΔΠΘΙΠῚ δϑί, αἶνι- 

Ππαπ ἰη 6]! Θοΐιμη, 4] βαμηηιη ὈΟΠα ΟῚ Οχίγα 856 δΒαβροί 
Ροβιξαμη, 5684 'ρ86 δϑύ βυμηηαιη ὈΟηϊπ, σΟμ Π10 86 51Π6 Π}1- 
ἰαύϊοηα ἑούαμη 1ΠΠπ4 Ἰη απ ΟΥ]. 

ΟΡ δὰ. δ 

(ιιοηιααηιοάπηι ἐά φιιοα 65: δοπιηι δὲ ρμιιϊοίτιηι ἐπιδὶξ ἔπ 
επϊυοτδέίαία πιιπαϊὶ. 10758α 1] ---25. 

Ηδοο ῬΥΙΟΥ ΟΔρΙ (5 ρΡᾶΓ5. ΠΟ ἀδθεθδύ ἃ ΒΙΡΘΓΙΟΓΘ Οδρ ίΘ 

5619, αι ΔΓΕ ββιη 6. ΘΟἢδοΓοί, βία! θη} δὐϊδιη ἤτιπῸ ἀρὶ- 

ἰὰγ ἀθ βύμημη! ΡΥΪΠΟΙΡΙΪ ἢδίσγα οὐ δά τησπάτι ΓδίΟΠ6; Ρο- 

Βίθυιοσ ἀθιηαμη ΟΔΡ 15 ρᾶυίθ πονὰ ᾿ῃ δ {π|{πΓ ΠΕ ΘΘ110. 

ΤΠ ηϊνϑυβὶ τ Πη6] ὈΟηϊΐα5, τι} ΘΕ! θ᾽. Οἱ ΟἸΠΠΪΠΟ [Π 6588 
Ατ΄. βδδρίββηθ σοηξνηδέ ( εἴ. Ζ6|16ν Ῥἢ. ἃ. τ. Ρ. 454), ΄π86- 
ΤΙ αΓ πΐγαη Οχ ἀἰνῖπα ῬΎμ86 βαθβίδηξίαθ πδίαγα ἃ) 6Χ ᾿ρ51π85 
τ 14] τοροίθηάα 50 ογάϊηθ. ΕΠ αἰγοαὰθ ααϊάδιη πιο 60 ΑΥ. 
θΟΩΪ πδέμπγϑιη τη 40. [6856 βίδίαϊς (7) ἀμφοτέρως «13, ἃὉ 

Π15. ΘΠ ψΘΓΡῚ85. ΟΥΑΪΓῚ δροάοβιη νογὸ Αἰοχ. ρ. 690, 29 τποῃϑί, 

εἴ. δὰ Ζ 4. 108θα 2), φῃοά ᾳαἱ ροϑβδὶΐ ΒΘ δχθιηρ!ο δχϑγοί- 
(5 ΠῸδίγαΐ, οἷ. ἀθ τπὰπάο 6. 399) 1. 400) 8. ἘΕτοηίμη ἀϊϑοὶ- 

ΡΙΙηδ6. τ} Πα Γ5 προγδίου ααϊθπὴ ῥτίμητιβ αϑύ διοίογ; 8564 15 
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δὶ τϑοίθ ἰηβεϊξα! ὁ ἀἸβο ρ δ, ΡῸΥ 56 'ρ886 βἰποιΐίαθ θχϑγοϊ 8 
Ρᾶγίεβ. οοποογάδῃηξ. δυο οἷι8. ΟΓΑΪΠΪ8, ἀπθη ἴῃ τη η 40 
οΟμΒρίοἴμηι8, ΡΠ 6 Ρ5. οδ88 ΒΌΠΏ1η0 δϑὲ ἰῃ 6} ] Θοίαϊ ἀββὶρ πδη 8, 

564 60 δποίογο ἰΐα ογάϊῃαίδα βηξ Πα] ραγίθβ, τὖ βιιαρίθ 

βροηΐθ οοποίηθγε ν᾽ ἀθδηίιγ. Οὐηηΐα Θηϊ οὶ ΟἸΠΠΪ 5 60- 
Βαργοηΐ οὖ δα ππι ἑοπάπηΐ, 416, 18. ἴαιη σνο] τὶ ἴῃ οἰν!- 

ἰαΐ6. πο δδάθιῃ δϑύ οἰμηϊπιη ἃποίογαᾶβ ἤθαὰς ἰἰβάθιῃ [6ρῚ- 
θὰ5 ΟἸΠΠ65 βαηΐ δαβέγιοι!, 564 τπδῖοῦ δαοίογ αβ αἰνίαιῃ [1- 

ΒΘΓΟΥΊ, ΤῊ ΠΟΥ ἃ6 ΡΓΟΡΘ πυ}}ἃ βογνοόγαιμῃ, ἂἃο ργορίογοα 1ΠΠ] 
αϊᾷ δα εἰν! ἐαΐοπι οοηΐοσγο ἀοθθδηΐ δοσιγαίββίιηθ οϑύ ἀ6- 
βουρίπηι, Βογαμ ΠΙΡΙ ἀἸπὶ ΡΠ σία ρθη! ἰξὰγ: δαάθιη ἴδιθ 
ἀπ ηἀϊ δϑέ ταῖο. ΡιῸ βιὰ φαϊάψαθ παΐαγα (τοιαύτη γὰρ ἑχά- 
στου ἀρχὴ αὐτῶν --- ἰ. 6. ᾿ρβᾶγιαμη ΓΟΓΠΙ 5᾽ ΠΟ Ϊ ΓΙ --- ἡ 
φύσις ἐστίν « 22} ϑιιᾶη δά πηϊνογϑὶ πὰ πάϊ ογάϊποπι οοη- 

ἴογε ρᾶγέθιῃ; 56 μ᾽] υσ πη σοηΐογαηΐ δοίθγηδθ 5 ἀθγαμη 58}- 
βίδηψαθ, ἢὰ5. δηΐη νἱ ἀθίαν ΠΡ Θηαἶ8 σΟΙΠΡΆΓΆΓ οἰνιθιι5, 4πἃ- 

ΡΓΟΡίαυ δγοίίββιιμα ἰθθθ δου νἱΐα οὐ δοίίο ἀδβογιρία αϑύ: 
οχίριια σοηΐδγαπέ θὰ Γθβ, 486 ἤΠπηΐ οὐ ἰηίθγθαηδ, δηϊη8 }1ἃ 

Ρἰαπίαθ τϑἰϊαια, 416, 4ὰὰ 46 οαιιβᾶ θ᾽ στ ηὰ ἴῃ 115. [οτίαηδΘ 
δὲ οᾶβαϊ ροίπθγαμξ Ρϑυιη 1. ϑιιπηύ ἰδιπ θη ααδθάδπι, 4πᾶ6 ἢᾶ6 
οἰϊδιη τὸϑ δά σοῃβιιηπηδηάιμ τ ἀπηη σΟὨΐογαπηξ, σθαι ἃΑ]- 

(ογ8 ΘΠοΥδίΪΟ δχ δ] θγίιβ Ἰη γί (οἷον εἴς γε τὸ διαχρι- 

ϑῆναι χτλ. «23 αἰΐδφᾳ!α 4φιδθ. ΘΟΙ ΝΠ] ΘΓ ΟἸηηΐα σΟὨ ΘΓ ηΐ 
(ὧν χοινωνεῖ α« 24) δά Ξογνδηάμμπι πηϊγογβὶ πη] ΟΥΑΙ Π ΘΙ. 

[τὰ απ δα βιπημηιι Οησ. ΑΓ. ΤΘΓ ΠῚ ἀν δ βιξαΐθι ἔθη- 
ἄδγε ρεογϑιιαβῖιπι Πα θαΐ Ἰἀθιπαιθ οαβαϊ 86 [οτίμηδθ δἰ ̓ ψαθιῃ 
Ρουθ ηάππὶ ἰΟοιπὶ σοθηβοδί (οἴ. δὰ Δ᾽ 3), φαϊθιι5 Πηΐθ 8 ἡ 

τύχη εἰ τὸ αὐτόματον εἰτοιμηδου θη αι 510, αοάδιημηο 0 
ἢ. 1. ΞΙΘ:Π οαν. --- Ηδθο ἴῃ πῃ  θγβαμη αἰβραίδί! 8. βοηΐθῃ- 
ἔα; ἴρ88 νεῦρα Αγ. ἴδοι 8 ν᾽ ἀθηΐαν σΟΠδίΓαΪ Ρ0586, 81 δηΐα 
ἀλλ᾽ «19 εο]οη ῥγὸ ραμοίο ροβιιουὶβ, αὐ θαάθηι δηΠοἰδέ10 
ΘΟΠ Πιθίαν Δ0 416 πάντα δέ ἀδηπὸ δά «24 ἐστίν. ἘδΘηΪπη 
νουθῖ5: οὐχ ὁμοίως «10, ορροβίία Ξιηῦ: ἀλλ᾽ ὥσπερ κτλ. «19: 
ΟὨηΐὰ σΟμδογθηΐ αυΐάθμηι, οὐ δα βυμηιμι ἤθη οπατιηΐ, Π66 

ἰδιηθὴ ΔΘΑ ΠΟΙ, 864 ΡῈ δοβάθιῃ αἰρηϊίαίβ 80 ροίθηϊιαθ 
ϑυδάιβ, αι] 65 ἴῃ οἰνιἑαί! 5 πονίμηαβ; δἃ ΟΟΙΠρΡΑΓδΙΟ 400- 
᾿Π0640 δά τπυηάπιη ρογπθδί, ργοχίπῖβ ἀθίηθ 8:9 ΠΟ δίαΓ 

ψεγθὶ5: τοιαύτη γὰρ χτλ. Οὐδα διιΐθιῃ ἰηΐεγροβίία βυηΐ, 417 

καὶ οὐχ οὕτως --- 19 συντέταχται, δὰ φεγίηοηξ δα δχρὶ!- 
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οαμάα σορὰ «15 πάντα συντέταχταί πως. ϑεῖνν. 48 τὰ- 
ἰοηθ δά ρῥτοίδϑίη ἀλλ᾽ ὥσπερ 419 τοΐογγὶ νυ ϑὴξ ἃροάο515 ΙοοῸ 
χαὶ ἄλλα οὕτως κτλ. «24, δχφιίάδιη ἤθη ἱπέ6}Π|00. --- «28 τὸ 
διαχριϑῆναι «υἱά εἰρη! ῆσοῦ ἀπ ίιιη οβί, πθαῖθ σομέθ θυ τη 

ΨΘΓΘ 1τη6 ἢ, ν, ἰηἰογρυδίδίιι 6556. ΑἸθχ. ΑΠδΧΑΘΌΓΘἢΙ ΒαΠ8 

νοοῦ. ἀϑὰπὶ Δ ες ρΡ. 692, 23. 

πε ψιια5 ἱποϊαπί αἰ ξειϊέαίε5. φιι αἰλίον δίαξιον πε αὐ 

παῖς 6δὲ ϑαροκίίιηι, 1075α 25 ---1070α 4. 

Θαρ τ οσιη. ΡὨΠ]ΟΞΟΡΒοσαὰ. μ]δοιία «αοιηοάο ἴῃ οχρὶ!- 
οαηἤα 5ὰὰ ἀοοίγιπα ἀτσ. δα μι οδΐ, οἵ. δα 4, 3. 953) 1; ἢ. 1. δῃὰ- 

γηθγδίϊ8. ΔΠΠΟστ ΡΟ 15. αἸβρα δέ! η1 586. ᾿παϊγθοΐδμη 4πδη- 
ἄδην ἃγουμηθηἑδέϊο μ Δ αἸΐ, ἴῃ ἜΥΓΟΤ 65 1ηο] 41556 ΘΠ ΒΓΔ 5 

ΟΠ 65, αα!]σα4π6. Δ 16 δίαιιθ 1ρ0856 βίαια θυ. (4206 οἱ χα- 

ριεστέρως λέγοντες, οἴ. δα Καὶ 2. 106θα 25.) 564 «φυσπη βιιπιμηᾶ 

Ὀτγουϊδίθ 5 ῃρ οσαμὶ Ρδοϊία ΡΒ] ΟΞορ βουὴ ΑΤ. ΡΘΥΒΕΡΙ δὲ, 
ἀπ ἢ ο11]6 Ἰπέογάϊιη οϑῦ ἀθοθῦποῦθ, ἴπγθ ἃἢ ἰπίαγα Θὰ 5[Π9Ὲ}}5 

ΟὈΙ σους ἀπᾶ ΟὈΙ Θοἰῦ; οἃ 519] 0586. ᾿η8 918. απδπι αΠππ61- 

οᾶ556. 58{1|5 Πα 6 πη5. ΠΙᾺ δαέθιη ργαθοῖρι νἀ οίαν αἰέθη- 
ἀδηάσμ, δά βοϊνθηάἀδβ θᾶ8, 4186. 4115. Ὁγπ 1 ἀδηΐαν, τορα- 
ΘΏΔΠΕΪα5. Π1Π1] τοβρίοὶ ργαθίθγθα, Πἰδ1 ἀποα πΟο 1Ρ80 ἴῃ {ῦτὸ 
δδύ δχροβίίαμι. 

α) 1075. 28 ---ὐ 16. Α΄ ρτγηπιμη παϊάθηι 4π0α ΔΡ ᾿π|{10 
᾿ὰϊτπ8. ΠΟΤῚ δα βίῃ γαμη ἀν ογβα σθηθγα αἰβίϊηχὶς δὲ πηδίθυϊα 
ΟΌΓ ἃ 48 }15 5ξ ρΡοῃηθηάδα ὀχροϑβαΐξ, αα]ἃ ΘΡΓΟΤῚ5. οχ ἢ]5. τὸ- 
θὰ5. ρᾶγιι Ρουβρθοί5. ογέμμι 56 οβίθηϊέ, τὰ ἐδιηθη παῤ δία 
ΡΟΓ ΡΠ] ΟβορΒοῦαμι φαογαπάδη ρῥ] αοἰΐα ΟΟσδβίο πα. 5πηα} οδα- 

58Π| {ΠΠΔ] 61 Γαϑβρί οἰδύ, 
Οἰμηΐα οχ σοῃ γα ἢ 5. ΠΟεῚ ἰαηΠ}] ΠΟ ΟἸΠ65 σΟΠηΒοη  πηΐ, 

«28, εἴ. Σ᾽ 2. 1004) 29. Δ 1. 1087. 80. ῬΙγ5. 1 ὅ. 188α 19. 
Αὐ ποῃ οἰηηΐὰ Παηΐ; δϑίθγηδ δι )5ίδ ηέα αἸβΕ1Πποΐα ΡΥ Ι πηι} δδὲ 
40 115. 486 ἰηξογοπηΐ ο. 1, ἃς ροβίθα δι ὀχβίβίθηψα ἀθιηθῃ- 
βίγαία οϑέ ο. θ. Νϑὸ ἢέ αυϊάαθδιη οχ ΘΟΠΙΓΆΡ5, Πἰδὶ ΡΟΠᾶ- 

{01} (ουεπιη αι! ἀρίδπι, πηδίογία, οἷ. ο. 2. Οὕάγο αὶ ΠορΊθχο- 
ΤΠ τη ΓΔ Π), ΘΘΠΘΓΔ ΟΠ ΘΠ ΘΧ ΘΟΠΕΓΑΓ 8, 4αδη) σΟΠίθη6- 

ΤΠ ᾿ρ5], ΠΟῸῚ ροίπογαηΐ Θχρ] θᾶ γο, βία! ἀθη σΟηΐγτῖα ΠΟῊ 
αἰποϊαηίαν αἰέθγαιη ἃ αἰέογο, αϑ0, εἴ. 2. 1069) Θ. Ρ]ΐοῃϊοὶ 

νοῦ (οἱ δέ «82) ᾳιοά αἰέθγαι οχ ορροϑβιεἰβ, τὸ ἄνισον, τηᾶ- 

τογῖδθ ΙοοῸ ροϑβιοιιηΐ (οἵ. Ν᾽ 1. 1087) ὅ. 4. 1091} 30), 1ὰ 
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ΘΟ ἰβογαπηξ, τι παύου 8 ἰρδδὴ ὑγα θυ θη ἴῃ ΟΡΡΟΒΙ [ΟΠ] 6Π], 

486. οχίπηθηἄα ὁχ θὰ οϑύ υὐ δυναμένη ἄμφω 2. 1069) 14, 
(«82 ὥσπερ οἱ τὸ ἄνισον τῷ ἴσῳ, δἀάοηάιπη 6δὲ οχ αῃέθοο- 
ἀδηεθθ5 νϑυθῖβ: ὕλην ποιοῦντες. --- α84 ἡ γὰρ ὕλη ἡ μία οὐ- 
᾿ϑενὶ ἐναντίον. ΑΙοχ. ρτο νν. ἡ μέα ἴῃ ἰοχία ν] ἀθίαν Πα] ιι1556 
ἡμῖν, χαδο Ἰδοῖο φαδιηααδηι μα Ἰῃμορία δϑί, ἰδιηθ ΠΟ 68 

οαν νυ]οδίαθ, φαδι ΑἸοχ. οἰϊδιῃ πον Ρ. 699, 27, ρτδοίεγα- 

ἴπγ, ᾿η040 πᾶπο τθοίο ὀχρ ϊοθβ. Εθηΐϊμ ἡ μία πθο 5β'ϑὩ1Π- 
οὔτ ρΡοίαϑε ἱ. 4. ἡ πρώτη, ηποα νο]εῖ ΑἸδχ. 1. ]., ἤθααθ 1. 4. 
αὐτὴ ἡ ὕλη, αυαρὰ ρμαίαν! ϑοίινν. ρ. 290: ΑΠ οἷν αἶα ὕλη α8 

δοίειε. ἡ ὕλη ἡ μία, αἰο καϊίονϊο αἰϊοῖπι, οἶπο Ζονηι, ἐαΐ 

Κοῖν Ζπἰϑοβοηροβοίχίοα: 864 αἀἰβυϊηοαϊ αν. ρΟὐϊ5. 15. νοοᾶ- 

ῬῈᾺ}Π15 Δα 115. πϊαΐουϊα θ παΐατα ἃ ἢδύμγα οΘηίγατιοση. (Οὐοη- 
{γασῖὰ αὐαὰθ ἀπὸ ἰῃΐον 56 δ οοιῃηρομιηίαν οὐ Ορρομπαῃίατ; 

τηδίρυϊα συ γῸ, δχριηΐίαὰ οχ ὰς Ορροϑίς 8 ἀπ] εἰ αΐο τι ἢ ἃ 
δϑί, 564 δά πὸ σοπίγαυια γα ρίθηἊα ρογη46 Ἰἄοποα.) Ργδο- 
ἴδγθα «ππππη τὸ ἕν βυπητηὶ θοἱ Πα! οδύ ἀἰρηἸ αίθμι, εὐ φαοά οἱ 

ορροϑβίζαιῃ οϑέ, τὸ ἄνισον, νυ) }} παίαγδμι ( οἵ. δά Α΄ 4. 9884 ὅ. 
6. 9884 14), ἴάδπι διιίθιη ἄγεσον τηδίθυϊδθ ϑϑγαῦ νίοθβ, 6θη- 

564 165 δϑύ τ οὐμπϊὰ τπϑ]τι ραν οἱροηΐ ργδθίθι. ἰρϑιπὶ τὸ ἕν, 

«34 .-- ὅθ, εἴ, Δ' 4. 1091) 80. Οποά πὲ οναγθηΐ 8111, ὅρθα- 
ΒΙΡΡι5 οὐ ῬυΠαρΌΡοὶ, ΟΠ ΟἸΠΠΪΠΟ ἃ ΡΥΪΠΟΙΡ 15. βθἰπηχθ- 

ταηΐ, α80, 486 βοηίοης ααδηΐαμη ἃ νουῦιαΐο ἀδΠ]δοίδ βαρ τὰ 

αϑί δχροβίίαιη, 7. 1072) 30. [Ι͂ηΔ6 ᾿ϑὶιανῦ ΘΟΥ ἢ πΠ8 915. οϑύ 
ΡΓΟθαηἃ βοηΐθηΐα, 4αὶ ὈΟπι ΡΟϑιιθγαηΐ [ἢ ῬΎΙΠΟΙΡ115, νο]- 
αὐὶ Επηρ 4001 65. οὐ Αμαχδοογαβ, 00 τϑοία {Ππ4 ἀΘβουρ58185- 

βορηξ; ἂδὖ π0οὴ ἀοΠηϊνοτιηί, αὐτιπῃ δά ἤΠμᾶ] 6 δὴ δὰ 1468]6 δδιι- 

ΒΔΓ ΘΘΠ15 ΤΟίουγὶ ν ]]δηΐ, 1; Ατὶ 1ρ86 4πᾶ ταί 6 ΟΠ) 
ῬΓΙΏΟΙΡΙΙ σοι ΟὈ ΘΓ σθηβογοί, οβίθηαι 7. 1072α 20. Ῥτδο- 

(ογθὰ ἄϊτιο85. Επηροάοοι ΟὈΪ οἷς ουγονθβ, Ὁ1- --7. Ἑδηάριῃ φι- 
λίαν ἃὉ Ἐπηροάοοϊα ροπὶ δὲ ἰδιηαπιδμη ΡΥ οἰ τπ πον 6 ῃ5 οὗ 
ἰδιπαιιδπη ΡϑΓίθιη βρῃ δου, 1ἃ δϑέ διιίθ) ἐδηιαιιδι μηδέ θ [8 1η. 

Οποάβὶ οοποράδιηιιβ θα μθμ ΓΕπῚ οἵ τηδίθυϊδθ (χαὶ ὡς ὕλῃ ὑῦ, 

46 4ὰ διμθηάαίίοηθ εἴ. ΟΡ5. ρ. 106) εὐ πιοίου!β νἱθθβ βαϑύϊ- 
ΘΓΘ, ΠΟύΟη6 ἰδιιθὴ αἰβ]ησιοηα οὐδ, οὐ αδθν! ΟρΟτΘθΙ, 

αὐγὰ ταίϊοηθ μα ἱέα φιλία ἰὰ 510 αποά οβέ, φαθιπδάμηο μη 
Βαρτα Ατβίοίθ! ε5. φαδαβινιέ 9. 1074 37: χατὰ πότερον αὐτῷ 

(πὲ. τῷ νῷ) τὸ εὖ ὑπάρχει; οὐδὲ γὰρ ταὐτὸ τὸ εἶναι νοή- 
σει χαὶ νοουμένῳ. (ῦ τό γ᾽ εἶναι οὐ ταὐτό. Ηϊ5. νον 8 
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ΠΟΐΙΟΙἾ85 5᾽ ΘΠ ΟΩΓΙ αἰ ογβιἑαίθιη, φαδϑὶ ἀϊοδί: οὐ ταὐτό ἐστι 
τὸ εἶναι ὕλη χαὶ τὸ εἶναι κινοῦντι, ἀρρᾶτγοῖ ς0}}. Τορ. Υ 4. 
133) 38: ἀλλ᾽ ἄλλο λέγεται τῷ ἕτερον αὐτοῖς εἶναι τὸ εἶναι" 
οὐ ταὐτὸ γάρ ἐστιν ἀνϑρώπῳ τε τὸ ἀνθρώπῳ εἶναι καὶ λευχῷ 
ἀνϑρώπῳ τὸ εἶναι λευχῷ ἀνϑρώπῳ. Ῥμν5. ΠῚ 3. 202α 20, 9. 
12. 16, νὴ ρτοιηίβοιιθ πβαγρδηίαν τὸ εἶναι τὸ αἰτό οἱ ὁ λό- 
γος ὁ αὐτός ῖνε εἷς. 1.8. 1864 31. 41.) ϑ6ἀ πυϊῃ νογὸ Επη- 
ΡΘάοο65 φιλίαν ῬγῸ οἰθιμθηΐο ροϑαθυϊδ βρῇδουῖ, {αππ ἰὰ 
ΡΓδθοῖραθ νἱἀθαίαν. βρθοίδγο πὸ ᾿πονθηΐζία ρῥγϊποῖρία ἀϊβείη- 

ϑαδί 840 6] διμθηΐ5, ψομοιηθηΐον ἀπ 10. ἸΟησ 6. ἀρέϊιβ βαδο- 

486 ᾿ἰρβίῃ8. ἀοοίγίηδθ. δοσοιηπηο ἀδίθ δἰ οσα μη οἱ ΟὈ]οἷδ, ααοά 
σΟὨἐΘΗΠ ΟΠ 6 ΠῚ ΡΟϑαοΥΙῦ δοίθγηδη), ὁ, 4π86 4υ! 6} “αι ᾿ρ88 

ῬΕΙ͂ 86 (αὐτό ὃ7) τη8]] 510 παίαγα δὲ ρυϊποῖϊρίμιη (οἵ. δα 4] 4. 

θϑῦα 5), ἴῃ δαβάθιῃῃ πο ροίεοβύ ποη ἱποίάογο αἰ Που[ίαΐο, 

απδ6 δηΐθδ, 495, βαῃῃέ Ὄχροβιίδθ. ἀριὰ ἀσ. νϑγο οἱ ρυϊποῖ- 
Ρἷο, φορά 1461} βιαμηπηππὴ ΟΠ. οὐ ῬΥΠΏ 1 ΠΟΥ ΘΠ 6ϑβύ, ΡΓῸ- 
Ρίογθα ἢ1}}} οδ σοῃίγαυ πὶ, α4αϊὰ ΘΟὨ ΓαΓΙὰ τηδίρθγί αι. ΤΘΩΠ]- 

γταηΐ, 4αδ6 115 Βα ! εία 510 (οἷ. ο. 2), βισηπηιπι δαΐθηι Ρυὶη- 
οἰρίαμη οδύ πημπηδίογα] 6. (Οποά Θ 9. 1051 19 σοιμρτοθανι: 
ἐν τοῖς ἐξ ἀρχῆς καὶ ἐν τοῖς ἀϊδίοις οὐϑέν ἐστι χαχόν, ἢ. Ι. 

ΠΟ νυ] ἀθέμῃγ γθβρίςθγα.) --- ἴῃ ΑΠαχδροτὰ δαΐθιῃ ἃ ααΐάδπι το- 
οἵα νἱξαροτγαί, ὁ 8, φιοά πὰ τδίοπα ᾿η{6]] δοΐιι8. την δύ οβέθῃ- 
ἄδγα ομηἰβογῖῦ; 466) γα διΐθιη Απᾶχ., φαοα ἢϊο Ὀγον ον ΑΥ. 9ἰ- 

Θῃϊ ποδί (ἡ γὰρ ἰατρική ἐστί πως ἡ ὑγίεια 10, ἂἃτ58. Ἰάδι" δϑέ 

δίας. ΔΙ ΠΠ αἴ απ βοἰ αποίπιη ἃ Ἰηδίογα, οἷ, δά 8. 1070α 14), δά 

Θδπι ἀθυθηΐγο ΓαίΟΠ6 1), αὖ 1η6}} Θοἔαμη 5] ρ 515 1 6 }}10 ΘῈ ΕἸ Δ πὶ 
Ἰᾳδοααα 881 ᾿ρϑίιι5 τέλος 6586 βίαίξαθγοί, εἴ. 9. 1074 33. ΜιΙ- 
ΠῈ5 Ψ6] ῬΡΓΟΒῸ ψν6] ἰῃέ6]}Π0Ὸ ααοά ἀεδίηάἊα τηοποὲ 10: ἄτο- 
πον δὲ χαὶ τὸ ἐναντίον μὴ ποιῆσαι τῷ ἀγαϑῷ χαὶ τῷ νῷ. 
Οὐυά δηΐηῦ ΠΟΠΠ6 ΡΔΙΪΓΟΓ οὐ δοάθῃι ααϊάθμι ἱπγο γνοὺς ἀμε- 
γης, {θη ροϑιυς ΑΠΑΧΔΘΌΓΑΒ, 0 ΟἸΠΗΪ σοῃίτδυϊθίαία δὲ ορ- 

ΡΟΒΙΠΟΠ 6. ̓πΠ] 118 516, 80 ΡΥΙΠΊΠΒ ἸΠΟΓΟΥ ἃρπα Αὐιβιοίθ! θη ἢ 
1τὰ ἀρογῖα5 Ἐπηρ θά 0115. οὐ ΑΠΑΧΔΡΌΓΔΘ μογβθοαίαβ ρυΠηοὶ- 

Ρἷδ, τηδ 915 πηΐνοῦβο δ βίγι οὐ ΠΟΠΠ]1]ὰ 46 ἜΡΓΟΥ 5 ̓ ηοηθΐ, 
405 ἴῃ Θχρ]!οδηδ σϑηθγδίίοηθ ᾿ΐ Δ] Πα 16 σΟΙΙΙβουηΐ, 11. 

Ααϊουπαιθ ΘΟ ΓασΪἃ ΡΓῸ ΡΓΪΠΟΙρ 5. ρΡοϑιθγαηΐ, ΠΟ Γδαίθ 

115. Β1η0 ι5], ΠἶδΒῚ 415 46 50 ἰῃρ ΠΟ ΘΟΓΌΙ βθηΐοηίίαβ δά 

ἰαβύατη γϑάδρ σι ἴοτιηδ (ῥυϑιμίση 12, οἵ. ἀ6 ν. διαρϑροῦν 
δὰ 4 4. 988α 4. 8. 959. 30). Ἐοτγίαββθ δὰ τϑρίοἱΐ, ᾳαδς 46 
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ΟὈβοῦγα ᾳαδάδιῃ τπδίογθ ἱπιδοῚ Πδί0 6, οσοποορία ἃν 1115 ΡΒ ]- 
Ιοβορῖβ ἱποηαἱ 2. 1069) 20; 5ἰτη1}}Π1ὰ ΕἸρ ΘΟ ο1 οὶ οἶς 4 4. 
οβδα 17. --- (τ᾽ Α᾽1ὰ ᾿ἱπέδγοϊἀδπέ 4]1ἃ δοίθγ πα βἰπέ, ἤθιη0 δχ- 

Ρ ϊσυέ, 1ἰβάθιη. ΠῚ ΠῚ ΓΙ ΠῚ Ῥ Ο51 018 ΟΠ ΠΙ ΠῚ ΤΟΙ ΤΙ ΠΟΙΡ 5, 613, 

εἴ. Β 4. 1000. ὅ. Αἱ ΑτΙδίοίο! 65, 4αππὶ Θ᾽ ΘΠ ΘΓΔΙΙ ΟΠ Ιη δ οοΥ- 
ΓᾺΡΕ ΟΠ ΘΠ ἃ τηδίογθ ροίθηϊἃ τορϑίογθῦ, 115 55. ΠΕ 118, πὰ 6 

ἢἶ8}} Παρ οηΐ τηδίοτίδθ, δοίογηϊξαίοιη νἱπάϊοαν. Εἰββὸ θέαι 

Β6Ώ5101165. δα  βίδἐ885. δοίθγηδβ σοηΐθηα! ο. 1, οὐ απδθ Π|86 

βίης ἀθοϊαγαί 8. 1078 32. --- Βγθνίββιιημθ. ἀθηϊααθ 605 σοπη- 
τη θη ογδὺ 4] 6Χ ΠΟῊ - Θηΐ8. ΤΟΙ Π πηΐν δ βιἰδίθιη Γορϑίογα 510] 

υἱβὶ βἰπί, οἷ. 7. 1072α 20, οὐ ΕἸθαΐαβ, 41 Οηἶδ ἢ ΟἸΠΠΘΙῚ 

Βαιβία Θὰ ηξ τηοίαμ 80 τηϊξαί! 6 ΠῚ Υἷχ μ0Ὸ ἰ060 γϑβρίοϊ θη 
βΒαηΐ, ἘΠῚ πα ογγαίμμη δὶς 1 Θ᾽ Πογδίοη δχρ]!]οδηάα 41556- 
Γι αγ, οἵ. Ρἢγ5. 1 8. 

δ) 1075 16 --- 0704 4. Οτδε ἢι. !. ρΡεογβίγ ποῖ. Αὐϊβίοίθ- 

[65, δὰ ἄθβρθγο ἰΐᾳ διρί!οαυὶ ρΌ586, αὖ σογίο ἃ0 ᾿τπιϑέο ὙΠ 6 

ΡΓοσθάογο οὲ δά ἰάθη οιἰμηΐα βρθοίδγο νυἱάἀθδηίαγ; 564 τηᾶχὶ- 

τΠ81} ΟΟΓΐα ρδγΐθιη δὰ ἰδηριιηξαγ νἱδ]8, ᾿ἢ 4ὰ86 ᾿ΠοΙ ἀουηΐ Γ6- 

ἔχὰὶ ΡΠ] οϑορὶ, φαοά ρῥυϊποϊρίαμιη ον  ἢ8 γν 6] ρίδμθ Ομηἶβ6- 
τηξ νοὶ πο τϑοίθ ροϑβαθυιηΐ. 

16---20θ. (ὑὰτ δοίθιπα 5810 φ᾽'πογίῖο οὐ απᾶ6 516 οἶτι 
οαιι58, Π6 ΠΟ ρογβροχί; σι φποιηο 0 οχρ]ϊοοί, εἴ. 6. 1072α 10. 
ΕΤ 605, 41 ἄπο ροπιιηΐ σομίγασία σου δ] οιηθηΐα, τὸ 6Χρ]!- 
οδῃδ ΤΘΡ ΘΘΠΘΓΔΙΟΠ ΘΙ δὲ τηιιἐδί! 0 61, ΡΟΠΘΓΟ ργΓδοίογθα 

οροτίοἑέ ἀρχὴν χυριωτέραν 18, πἰιηίτι τὸ χινοῦν, οἵ. 4. 
1070) 22: εὐ Ρ]αίοηϊοαβ δά ἰ46858, ααρρα 4αδθ τηυξαξ 15 
ΠΟῺ Ροϑβϑβιηΐ ᾿πά!οαγὶ ρυϊποϊρίαμη (οἵ. 28 οἱ δὰ 4.9. 991 3), 

ΔΒ 6γῖ οροτίεί ρῥυϊπορίαιη, απο 4685 ᾿πΐογ. οὐ Γ68 5[ησ- 
[65 σοιηιηπηίοπϑιη ἰῃβίϊ δαί. (αν. ὅτε 819 ποῃ υἱάθέυσ οχ- 

ΡΙΙΟΔΓΙ ΡΟ556; ΠΟαπ6. δηΐ οδιι8ἃ 5 ἢ] Ποαΐαγ, ον απ] α ρο- 

δηάτα 510 ργδϑίθυ ἰά4688, β64 ροίϊιβ 14 ᾿ρβαμι, 6586 δἰϊᾳυϊα 
Ροποηάσμ; ργορίεγθα ΡΓῸ ὅτι βιιβρίοου νοὶ ἔτι νεὶ ἔσται 
ΒΟΥ ΘΠ πὶ 6556.) 

ὑ20 ---24. Οποηΐδπι βοϊθπίϊα, αιδθ δοία δβί, [άθπι οθϑέ 80 
501 8116 αποα οϑὲ δοίια, 41 βαμημιπαμι. ΡΤ ΠΟΙΡΊ ἢ ΠΟ ΘΧΘΙΠ6- 
ταηΐ 6 οοῃίγαγ ϑίαΐθ, 11 ἴδοθγθ ΠΟ ροβεαηΐ ἀΌ]η οέϊδιη 51π|- 

τη86 ῬΒΙΠΟΒΟρΡ δα οΟὨἐγΓΑΥπ Δ] Ια] ἃ 6556 βέαϊπδηΐ, ΑἸΐὰ Ατὶ- 
βϑίοίβ!!β δ σγαῦο; ἢαΐϊο δηΐπὶ οοηίγαγί οίαβ γθροίθηάα νἱἀθίαγ 

ΕΧ τηδίογα, αὰ86 Ροίοηζια δϑί δὰ αἰγιμηαθ 6 ΟΟΠίΓγατ 5. Ρᾶ- 
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ΤΙΓΟΙ ἃρία; βαμημηιμη 1ΘῚ (1 ΡΥΙΠΟΙΡ τη, φα  ὨΪδη] ἃ πηδίογία δϑδί 

[πη 6, ἰάθη ἱππιηηθ δβϑί ἃ οοθμῃίγατϑίαίθ. --- 18 ταῦτα 

ἐχ δ. ΑἸά. εὐ 688. βδουῖρβδί ργὸ νυ]ρ. ταὐτά. Νϑαμθ θηΐμ 
μος ροίεοβί Αὐιβϑέοίθ οβ. ἀΐοθγο, δοηΐγανία ᾿ἄθμ 6886, 8564. 60ῃ- 
ὑγαγία, αοη αι ΟΠ τηδύθυ ἃ ὩΘΟΘΒβαΓΟ ΘΟὨΪηοᾶ βιιηΐ, ΘΧ 

οἶτι5. παίατα 14 ἰρϑίθη Βα] 6 Γο, τὖ ροΐοηίἃ βἰηὐ οοηΐνασία; απ04 
ΔΙ οβύ δοία, ἰάθη Πἰσ πὶ δβϑύ ροίθηςία ἃς νἱοθ νοῦβᾶ. [ἃ 
διἔθ) βρῃϊποαῦ ργοη. ταῦτα, απο μὲν ἐναντία τϑοία δχρὶ!- 

οὐἱέ ΑἸοχαπάοι Ρ. 69, 29: πάντα γὰρ τὰ ἐναντία ὕλην ἔχει 
καὶ ἐν ὕλῃ ἐστὶ καὶ δυνάμει ἐστὶ τὸ ἐναντίον. --- Ῥτο- 
Χμ δαΐθηη νουῦα: ἢ δὲ ἐναντία ἄγνοια εἰς τὸ ἐναντίον, 

ἀπο ο 9 ν6] δχρ]ϊοθπὶ ν6] θιμθη θη Π0Π Βᾶρ60. (ἰοηΐο- 

τοηἦα απϊάοπι νἀ θηΐαν απ86 ἀἸοἰς Αγ. Θ᾽ 10. 1051 30, 115 ἴῃ 
ΓΘ τι5, 488 βαηΐ ὅπερ εἶναί τι χαὶ ἐνεργείῳ, 5οϊθῃίδα πΟἢ 
ΟΡΡΟῺΪ δΥΓΟΓ ΠῚ, 564 Ἰηβοϊ δι: τὸ δὲ ἀληϑὲς τὸ νοεῖν αὐτά" 

τὸ -δὲ ψεῦδος οὐκ ἔστιν, οὐδ᾽ ἀπάτη, ἀλλ᾽ ἄγνοια. ϑ8α [ἃ 
αἰνίηατὶ ααϊάθιη ααδοάδηι βϑηΐθηΐα ροίεβύ, ΠῸΠ ᾿ρϑἃ ψϑυθὰ 
ΘΧρΡ]Ποδηΐασ; πθ απᾶ6 ΑΙοχ. οὖ ϑεῖννν. ργοροβαοσπηΐ "),. δα 
᾿ηογρτοίαπμ δ σου νἱἀθηΐαν Βα ΠΟ ΘΓ. 

24---836. δια 56 ηβ θ]]ΠΠππππὶ π΄ ΘΧρ]ΙσΘίαγ οχϑιβίθηξα οἵ 

Θοηῃογδίίο, Ροποηάπμι ργοΐθοίο δοίη αα] ρ]8πι| δϑύ, απο 
516 ῥγδθίον στ 8. 56ῃ5101165 (εἴ, Β' 4. 999) ὅ. Καὶ 2. 106θα 26); 

4αοα Ὠἶδὶ ΡοΟβΘγτηϊ5, ΟΥ̓ ὉΠΠΪν ΟΥΒ] τη] (οἴ. 1076 1] ---25) 

εὐ δρϑίθι πᾶ βἰθυιη Πδίμτα ΘΧρ σαν} ποααϊ, 56 ρουηδ 80 
{ποο]οοὶ οὐ ρμνβϑιοοσιπη Ῥ] ΓΙ], 481 ᾿πἀοΠηϊίδιη. ΡΟ θη δι 
ἴῃ ΡῬαΪποὶρῖο ροβαθγαηΐ (οἵ. 6. 1071 26. 7. 1072α 19), αιο- 
Ὠἶδη Ροίοηία αὖ ἰγταηβθαΐ δ4] δοίμμη Ἀ]18 1 ΤΘΩῚ ΓΘΑΌΪΡΙ δοία 

δχϑιϑίθηψθηι, ἃ}0 Δ]έθο ρυϊηοῖρῖο δὰ αἰίθγαμ πβαι γϑάϊγα (ἀδὲ 
τῆς ἀρχῆς ἀρχή 026) οὐ ἴΐὰ ἴῃ ᾿πΠΠ] ἔπ ΡΥΟΘΤΘΑΙ ΘΟΘΊΜΠΠΓ, 
ΔΕ βοὴ ἀεθοηΐ ργορίογθα νϑὶ ἰάθαθ νο] πιπηθ 1} ΡΓῸ ΡΥ] ΠοΙ- 
ΡΙ 8. δϑίογηϊβ ροηὶ. ΕΔ δηΐπι ν 6] μα Π1π|5 πη τοὶ γ6} οοτίς 
Ἰηοΐτι8. οαιι88ἃ 6586 ΠΟῚ ροββαηίΐ, εἴ. δα 19; ργδϑίθι θα πιμη 6 1] 

1) ΑἸεχ. ρ. 695, 84: ὥστε οὐδὲ τὴ περὶ αὐτὴν ἐπιστήμη ἐστὶν ἐναντία 

ἡ ἀγνοια εἰ γάρ ἐστιν ἢ ἄγνοια ἐναντία τῇ τοιαύτῃ ἐπιστήμη, ἔσται καὶ 

τὸ περὶ ὃ ἡ ἄγνοια ἐναντίον τῇ πρώτῃ ἄρχῃ. δεῖν: ἴ)θπ ῥοϊβοηάφι ϑαΐς 

βο]ιγοῖνο ἐοΐι 80: ἡ δὲ ἐναντία ἄγνοια, εἰς τὸ ἐναντίον (Ξε. πίπτει). «ϑὸ- 

βγη 7θπον ΤῊ ἐββοηδοία [Ἑ (ον τιμιωτάτῃ ἐπιστήμῃ) αἴ Τὐιιν᾽ββοηἠεῖε (πᾶ 

πῖοῖιε οἔισα οἷπο απάργο Ἡ ββθηβογα Ὁ} οη σοσ θη οβοίαε ἐβ,, 80. Γαΐ] απο 

ἦἴο86 τἰπέρον ἄθπ Οἰοερ ἐπβαΐξ.» 
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ΠΘ6Ο ΠΟΥ ΘΩΒ. Π60 ἴογιηδ! 6 ΡΥ ΠΟΙ ρ τ 6856. ροΟββιιηΐ ΘΟΥΡΟΓΙ5 
σοηξίηϊ; ΠοῆΘ ΨΘΓῸ ΘΧ ΠΙΕΙΠΊΘΥΙ8. ἰδιηα8} ΟΙ ομη Θἢ{5. σΟπη- 

ΡΟΩΪ ρΌ586. πιαθη 1 Π 6 5 ΘΟὨ 85, δάνοιβιιβ ΡΥ ΠΟ ΌΓΘΟΒ 
σοιηρτοθαὶ ΜΠ 8. 1083) 11, οἴ. 8 4. 1001 17. -- Νὅὺ νοτοὸ 

ΔἸ ΈΘΓΙΙΠ ΟΧ ΘΟΠΙΓΑΓ 5. 115, (σὰ 6. Ρ] ΘΓ α16 βυπΠ)ὰἃ ΡΥ ΠοἰΡ᾽ ἃ 6586 

νοϊαηξ, ΡῸ ρῥγΙΠοῖρῖο τηονοηΐίο ροίοβέ Βα ορὶ, 80. Οὐδο 
ΘηΪπῚ ΘΟΠ ΓΑΤΙα 51}, Θὰ τηδίθυ πὶ Πα θη, 14 δϑὲ δαΐθιη ρο- 

ἐδηΐα βαηΐ ΠΟ δοίι (οἷ. δα Θ᾽ 7. 1048) 57). ΑΥἹ 81 ροΐξθηξία 

βηΐ, ΠΟΡῚ ρΡοΐθβε αὖ ποὴ βἰηῦ (31, οἵ. 6. 1071} 19), εἐ αυο- 

ΠΪδιη ρΡοϑβίθα εἰθηλη ἃ ροίοηΐία δα δοίαιη ἐγ ἢ {Ρ, ΠῸῚ] ΡΟ8- 
Βη δΔοίθυ δ 8 6586 βιι)βίαπίϊδο, Αἱ βιι ηὖ δοίθυηδθ βα βίδη- 

(ἰὰ6 (εἴ. 6. 1071} 4, ἐγρῸὸ ἴαϊβα βιης απ86 ροδβαίΐμ8. Ουά 

δυο ἰο]] πη 5ἰὉ οχ 1ΠΠ15 Ρ] Δ ο ἶ8, βαριὰ δϑέ δχροϑβίςαμη, 
ΠΙΙΗΪΓΠΙ ΡΓῸ ΤΙ ΠΟΙρΙΟ ΡομθΘη ἃ οβῦ βαθβίδηξα 4886 51} δέῃ, 

εἴ. 6. 1071} 22. (α84 αυοα πῶς 46 οοῃϊδοίαγα 5ΟΓΙΡΒΙ ΡΓῸ 
νυϊο, ὡς, Δ] αίο ἰοοο 6. 1072α 4 58{15 οοπῆγιηδέμιη νἱά6- 

Ὀιίατ.) 

084 --57. ὕὍπάς Παΐ αὖ παμη θυ ὶ νοὶ] ἀοῇΠ ΠΟ Π 65. ἴῃ πηΐ- 
ἰδ σ᾽ βοδηΐ, ἀπ 46 ΟΠΊΠΙΠΟ [ΟΥηἃ ΟΕΠῚ τηδίογϊα πη πηϊία- 

ἔοι σοραΐ, ἰἃ ἃ) 4118. ῬΒΠΟΒΟΡ ΙΒ ΠΟ ΡΟΞ56 δχυρ]οατγὶ, 566 

5101 ἴδοι θα 6586. δυρί!οᾶτο, σ᾿ ἀρ ογῖ8. οχροηϊ Π 3. 1θ0444 5 
οὐ ς. 6. εἴ. δά πῃ. }!. τ ροβδβίην οοἶγο, 14 π6 Θρογα ἀαϊ 6. 
ΟΧρΡ Ιοδέϊοηθ, “αοηΐδ ἃ 510 δὲ ἰουηδθ δ τηϑίουϊδ  Πδίμγα 

αὖ 56 σοι ρ] δὴ ἰηνίοομι, οἵ. 1045α 33; τὸ νϑῦὰ δαΐθῃι τί 

εοδδηΐ, μη δἰϊδιη 6556. φπδογθηάδιη οδιδᾶπι παρὰ τὸ ποιῆς- 

σαν, 1045. 31. ΤΙάφδιη ἢ. ]. ἀἴοῖε: ὡς τὸ χινοῦν ποιεῖ 36, το- 

ΒΡ᾿ οἴ Θἢ5. ὨΙΠΉΪΓΙΠῚ 486. 46 Ἰηον θη ἐβ ΡΥ ΠΟΙΡΙ ποαδβϑιίαίθ ῥτο- 

Ροβαϊέ ο. 4 οὐ ρὸγ σγϑ! αι ΠΠΥῚ ραγέθη ἀθβουρϑβιύ. 
"81 ---Τ1076α 4, Τ)εηϊάιο ρου οῦβο ααϊάδτη αἷνουβα ΤΟΙ ΠῚ 

ΘΘΠΘγα αἰβεϊηραπηΐ, ΠΙΙΠΊΘΓΟΒ, ΘΟΓΡΟΓὰ τ] ΔΓΠ Ομ] 68, ΘΟΥΡΌΤΑ 

56 5101, ΔΗ] 8 ΠῚ Α]., οὐ βθαιη σαΐαιι6 Ῥ ΠΟΙ ρα ΡΓΔ 6 ΠΟΙ α ΠΥ. 

Ια νθΓῸ 80] ν᾽ τα. την ουβαθ ἢδέπγαθ σΟἨ ἸΠἰΐ8 5, 4ΕΘΉΪ ΔΙῚ 511- 

ΡΟΓΙΟΤα ΘΘΠΟΓᾺ 6556 Ροβϑαηΐ, ᾿Ισοὲ ᾿Πίθυιουἃ ΡΟ Δ 1 ΠΘῊ 
6556. Αἱ στϑγαϊη Πδίμτγα Π0η ρΡοίθϑί τηαΐδα οἰν 81} ΘΟΠΡΑΥ ΔΙῚ, 

ψΘΓῸΠῚ ΡΟὔϊ5. 518 συ] ι16. τη} ᾿ΐα βηΐ δϑϑισηδέδ, αὖ ΟἸΠΠΪᾶ 

Ἰηΐον 856 οομδογθδηΐ οὐ δά ἀπυπὴ ἐοηήδηξ (οἵ. 0784 11] 544.), 
δὲ Δ0 ὅπ βιμηπ|0 ῥυϊηοἰρίο, ἃ βύπηιηο τποίογα ἱπη] ΟὈ0}}}} ( εἷς 
χοίρανος «4, εἴ. ο. 7. 9), βαβροηβα βἰπέ. --- Εδηάθηι βϑθηΐθη- 

(ἰ81, ἀπδιη ἢ, 1. τοΐαξαΐξ, ἈΠ ΘΥΪ5. ΠΟ θιηοΓαύ δὲ Ρδυ ΘΓ νἱ- 
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τὰροταύ Δ 8. 1090 13; ϑροιβίρρὶ δδιῃ [586 νυ βίη! 6 ν᾽ ἀ6- 
Ὀἰίαν εοηΐογοπί Ζ 2. 1025 21, εἴ. δὰ ἢ. 1. Ὑτγαροβϑάϊδα {6- 
Ἰη6Γ6 οἱ ἰονίαϊο σοιηροβἰίαθ, πῃ απ βίοι δ 6 ΔΟΙΟἢΪ5. Ρδγίαϑ 

ΠΏᾺ]10 ἰπίθι 56. πόχὰ σΟηἐ ποδηΐξαν, Θά Π 6 πὶ ἀοοίΠΙ δι σομηρᾶ- 

ταὶ Ν᾽ 1. 1.: οὐχ ἔοιχε δ᾽ ἡ φύσις ἐπεισοδιώδης οὖσα, ὥσπερ 

μοχϑηρὰ τραγῳδία, εἴ. Ῥοεῦ. 9. 1451 34: λέγω δ᾽ ἐπεισο- 
διώδη μῦϑον, ἐν ᾧ τὰ ἐπεισόδια μετ᾽ ἄλληλα οὔτ᾽ εἰχὸς οὔτ᾽ 
ἀνάγχη εἶναι. --- αἀ4( οὐκ ἀγαϑὸν κτλ. Ἡοιῃ. ἢ]. Β' 204. εἴ. 
ἄς ρᾶτί. δη. ΠΠ 4. 065) 14: ἀρχὴν δὲ τούτων ἀναγκαῖον εἶναι 
μίαν" ὅπου γὰρ ἐνδέχεται μίαν βέλτιον ἢ πολλάς. θθθα 14. 
Ηδπο δέρῃ, 481 Ργδθαϊσαί, ΒΌΠΠ ΠῚ ΡΥΙΠΟΙΡΙΙ πη] ξαΐθιη ΠΟΘ 

ῬΓΟΓΒΙΙ5. ἔπ ῦὶ ΡοΟίιββα ΑΤ. βαρτα το παὶ δὰ 8. 1θ079α 22. 

ΜΠ. 
ἐν κόμα 

Α΄». ψιιαοοίϊοτιδ, φιιαηι ἵπδίϊειϊξ. ταΐοπθης αἰοβεγὶδὲξ οί 

δἰηριΐας εἰἰδριιίαἰοτιὶδ ρανίο5 αἰἱδίϊηριὶ, 1076α 8 ---92. 

107604 8 περὶ --- 22 φασι. (Λαοῃηίΐδηι ἰην δϑί!οδία ΤΘΓΌΙῊ 

ΒΘ ΏΒΙ Πα πὶ βαϑέδηξία ἀαδογθη ἀπμ οϑὲ παϊῃ 48 510 ᾿Π 0 ]- 
115. δὲ δϑίθυηδ ρυδϑίϑθι.. γΓθ8 56}8101165 βιιθβίδηξια οὐ 4815. θὰ 
511, δχουθ θηα ΡΥ ΠῚ ϑιηΐ ΘΟΓαμ ΡΒ] ΟΒΟΡΒοσμι. ρ]δοϊίδ, 

411 οἰπβηη 041 βία θυ 6556 Βα )βίδηεαβ, αϑ-- -16. Αο ἀπιδ6 

αυϊάομη δχβίαηξ θὰ 486 τὸ βϑηίοπέδο; 8111 ΘηΪΠῚ Γ65. τηδίπο- 

τηδέϊοδ8, 81} 146 85 ἐδιηαιιδμ 5.158 0188 Δ θίθυ Π88. ροβαθγιηΐ, 
«10 --- 19; δοσραϊέ αἰΐὰ ργδϑίθγ ἃ βϑηΐθῃδγαμι ναγιοίδβ, 4π0- 

πᾶ 46 ἀἰδεϊηθιι θη 15. ἸὨΓΘΓ 886 ν δἱ σοπὶ 6 η 415 146ἷ5 δ πὰ- 
ΠΟΥ. πη Π ΘΙ (1015 ἴῃ αἰ υβὰβ ραγίοβ 8Ό16Γο, 419 --- 22, 

1)6 τηδίουϊα ΤΟΙ] 5651] Πὰπῷ απ ΑΥ. 586. ΘΧΡΟΒΕΪ556 
ἀϊεῖς α9: ἐν τῇ μεϑόδῳ τῶν φυσικῶν (εἴ. 46 νος. μέϑοδος 
δα 411 2. 9834 22), 14 πιδιιοβίο ρογίμοί δά Ῥηγβ. 1; αποά 
δαΐθιῃ δά ἀϊ: ὕστερον δὲ περὶ τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν, 40 τοῖε- 
γαίαν ἀπθίπμ οί. Ροίθϑέ δηΐμπὶ νιοὶ Ασ. δά Πργοβ Ζ οὐ ἢ, 

486 ϑεἶννυ. δϑέ βϑηΐθηϊζ, οὖ [ογίαββ εὐϊαπθ δά ᾿ἰθγὰ. Ὁ 
Μδίαρἢ. γϑϑρίοθγα; 864 14 σΌΣ ΠΟ 5816 ψ θυ βίη}! 6. ΒΡ οανὶ 
Ρ-. 27. Οιυδγα δβϑβοηίθηάϊιμ μούϊι5. γθΙγον ΑΙ Θχδπατο, ααϊ 
δδάθῃι Ρ.ι γϑίοδ ᾿ΐ8 γϑυθβ ΔΙ] ΘΟ ΓΙ σϑηβϑί, 60 [δΠη6Π. ΠΠΠῚ1ΠῚ 
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Πργαὰ ΠῚ ῬΉγβ. οὐ ΑἸοχ. ρυίξζανογίμι. γοϑρίοὶ, 564. ργδϑοῖ- 
Ρα6. οχίγοιηδηι ΡΠ γϑί σοῦ ρᾶγίθιη, απὰθ δδύ ἀὸ ρυϊποὶρῖο 
δοίι τηον οηΐθ. [ρ58185 σουθὴβ Ανὶ μᾶθο 1 θγργθίδί!ο Δ Εἰ5βἰ πηὰ 
ν᾽ ἀδίαν, φαρῃΐαμι ποιηΠδία τῇ μεϑόδῳ τῶν φυσικῶν 5ἰνηρ]1- 

οἰίον. δά άϊε: ὕστερον δέ. --- ΑἸ χαϑ᾽ ἡμῶν δυσχεραίνωμεν, 
εἴ. 3. 8. 984« 29. -- α1θ δύο δ᾽ εἰσὶ δόξαι χτλ. Οχδι μΓΟΓΘ 
Ιοοο ροῃϊί, θὰ Ῥυιπαρογθογι οϑβί, οἵ. δὰ Ζ 2. 1028) 15, ἃ4]- 

ἰογὰ Ῥ]αίοηβ. 1)6 τ 4]. Βανι ΒΟ η θη για (Ἰ5ΟΥΙ ΠῚ] 08, 

α19 --- 22, οἵ. δά 6. 1080) 21 544. 
1010α 22 σχεπτέον -- 352 σκέψις. Ἦδεοο ρἰδοϊία αἵ 

νὰ εὖ γδύϊοπθ Θχδι! ΠΘΠητ15, ΡΥ 46 ᾿ρ58 πιδύ ΟΠ] Δ ΠΟΔΊ] 

ΓΟΡη ἡδέμτα ἀἰβραξδη μι) δέ, ο. 2 εὖ 8, ἀθίπάθ 46 1ᾳ6]8, 
ο. 4 εὐ ὅ, ἀδηίᾳψιιο. φαδογθηάιμη πὐγαπὶ πιπηθτὶ δὲ ἰάθαθ 58}- 
βίδηξιαδθ δὲ ῬυΙΠοΙρα ΓΟγαη δ᾽ηῖ. Ηδης (ογίϊδιη {πδοϑί! 15 

Ῥᾶτγίθι ρδυβθ αν ο. θ --- 9. 1Τ085θ6α 21]; 1468165 δη Ὠμπ|6- 
το5, ἀ(6 αυθιι5 {Π| 6 ἀϊδραίαί, ροηιηΐ 6886 οὐσίας χωριστὰς 
χαὶ τῶν ὄντων αἰτίας πρώτας, 6. 108θα 14. 

«27 ἁπλῶς αἰϊὰ 5ἰσηϊπΠοοῦ σΟρΟϑβοϊίαγ Οχ ΒῸΡΘΙΙΟΥΙ 5 

γϑι 5 23: μηδεμίαν προστιϑέντας φύσιν ἄλλην χτλ., πῖμιϊ- 
τα 4αδοβίϊο μοι 46 ΠΟΙ Γ15 οὐ 46 ΡΥ Ποἰρ 115 οαπῃ μᾶς 46 1668 
φιδοβίίομθ ποηάτπι να οοπϊαηρί. --- «27 ὅσον νόμου χά- 
ριν. ἸἈδοίδ ΑΙοχ. ρΡ. 700, 13: ἐπεὶ γὰρ νόμος καὶ ἔϑος ἐστίν, 
ὅταν τις περί τινων ἀποφαίνηται, ἐπισχέπτεσϑαι καὶ τὰς 
τῶν ἄλλων περὶ τῶν τοιούτων δόξας, ἵνα μὴ μένουσαι ἀνεἕ- 
έταστοι ταράττωσι τοὺς ἐντυγχάνοντας κτὰ. Ουδπίπηι ἰδῚ- 
ἴα Οχ ΠΟΟ ΠΙΟΓῸ ΠΘΟΘββδτίαιη 510, 586. Θχροβιξασιη. (6. 14615 

Δα. ἀϊοῖε, πᾶμη θῶρι Γοία ας ΟηΘ 58 {15 ΒΌρΡΘΓαι6. ἰδπ) να ]- 
Θαίδι 6586 χαὶ ὑπὸ τῶν ἐξωτερικῶν λόγων. 1)6 [5 λόγοις 
ἐξωτεριχοῖς εἴ. δίαῃν Αὐἱδίοί. Π. ρ. 297 --- 279. Καίβομο (δε. 

5. ΑΖ. 1834. ρ. 1894. 
ἈΘΙΙααα σαρΙ(5 Ρρᾶγβ, 438 --- 97, τοοί8 ομη ΡΤΟΧίμη0 ΟΔΡ. 

ΟΠ ΠὨΡΊ ΕΓ. 

Ἐ. ΘΕῈ ΠΈΒῸΝ ΠΕΔΈΠΕΝΠΙ Δ ΕΘ ΙΦ, «. 2. ὃ. 

Ὅαδο δχοιεαπίαγ ἀ6 ἢδίαγα γοιπὰ δ ἢ Θιηδί!οαΓ 56}- 

ἰοηίίαθ. Ἐτθηΐη 165 τη θιηδίϊοαβ 41 Βα δ δ 188 ΡῈῚ 56 6586 
βίδίπης (εἴπερ ἔστι «82, εἴ. 3. 1077 26: φύσιν εἶναι ἀφω- 
ρισμένην), 645 δα ᾿η 6588 σϑηβϑηῦ γοθι15 56}51} 108 δα βϑίπη- 
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οἴαβ. ἃ) Πῖ5 δχϑβίβίοσο. Ηδϑο τπδηϊ βίο Ὀ] αἴ 5. οδὲ ἀοοίγηδ, 

46 ΠῚ ΑΥ. γ65 τ] ιηδί!οα5. τη 6 185. 6556. ΠΟΙ ΤῸ. Β56ΏΒ10165 
οὐ 1ά4θα8 ἴοι βέαίαίβεο, οἷ. δά «ὶ] 7. 9857) 14: Π18πὶ ποη Ροῖ- 
᾿ηΠ46 οογέαμι, 564 ργΟΡ Ό1}6. ἐδηηθη δὲ Ρ] ἰο] οον 4αοταη- 
ἄδηι 6586 βϑηξοῃίίαμ, οἷ. δά δ 2. θθ8α 7. Ναραυΐγα γϑί]ο 51] ρο- 

{πο γ]Ε ῬΓΟθ ΔΎ, Γ65 τ]. ΘΠ] σὰ 6. ΘΟ ΒΘ ηδ6 δυηΐ δια ΟἸΠΏΪΠῸ 

ΠΟ 6556 δ Δ]1ἃ 6556 ΤΕ 0Π6. 

ΘΆΡ. 1. 

ἃ) 65 πιαϊϊιοηναΐίεααβ πον ἔπι6556 αηιγαηι βδιδδίαπίϊαβ 

αοίιι οαϑδὲδίοηΐο5 τοι δοηδὶδεϊέθιι5, 1076α 38 --}11. 

ΤυΙθ5. αὐέαν δα ἢΟΟ ΘΟ ΡΤΟ Δ} ΔΥΘῚ ΘΠ 18, ὁχ 4 ]- 
Ρυ5᾽ ἀὰο0, 486 ἴῃ ῬΓΙΠΟΙΡΙΟ ρΡομΪ, ἴᾶμ ἴῃ ἢὔτο δ᾽, ἐν τοῖς 
διαπορήμασιν, 2. 998. 7 --- 19. δχρ]οι!. ΝΙπιγαιη. οΟη86- 
4ΌΘΗΒ. ΕΓ δχ ἰδο βϑηΐθηξα, τὖ 410 ΘΟΓρΡΟΤὰ ἴῃ δοάθῃι 5[ηΐ 

ΒρΡδίΙΟ, αιοα οϑὲ ἀρβαγάσπιη: ἂς ργδϑίογθα, ααὶ ἰΐα βίαἐξπαπί, 
51 5101 νϑ᾽!ηῦ ρ81 οοηβίαγε (τοῦ αὐτοῦ λόγου 2), 605 σοῃ- 

(ΘΠ άθγ6 βἰμη} οροτίεθ!ε: χαὶ τὰς ἄλλας δυνάμεις χαὶ φύ- 

σεις ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς εἶναι χαὶ μηδεμίαν κεχωρισμένην 2. 

ΑΙεχ. αυοά νν. τὰς ἄλλας δυνάμεις καὶ φύσεις ν6} οογρο- 
ΓᾺΠῚ ΘΓ ΠΊΠΠΟ5, ΒῈρΟΓΠΟἰ65 οὐ ΠΙηθᾶ5, ψν6] δὰ8 τ65 4πᾶ6 ορίϊ- 
οὯ6. ΔΙΠ|56πὸ δἰ αβιη! 0 1 ΔΥΡΕ 115. Βα] Θοία 6. βιιηΐ 5ΙσὩ] ΠΟΔΥῚ Ρὰ- 

ἰαῦ, πουέγιμη ροΐθϑέ ῬγΟΡΑΤΙ; {8 ΘΏΪΠ), ΒΡ ΘΓ 65. οἵ ΠΠη686, 

ἴδ ΟΠ ΓΙ ΘΗ ΒΌΡΘΤΙΟΓΟ ΓΘ ΠΟ, 410 10 ΠΟΓΡΟΓΆ, 4πᾶ6 

ἩΪΠΪΓΠῚ 51η6. ΒΌΡΘΓ ΠΟΙ Θθι5. ἃ. ΠΠΠ615 ΘΟΡΊΓΑΓΙ ποαπδθαηΐ, [ἢ 
δοάδθη βρϑίϊο ἴον βρη! Πποδν γαῖ; Πᾶθο 51 ψο]αγηιβ ἰη [6191], 

ΔΥΘΌΠΘΗΓΙ ν]18. ΟἸΠΠ5. ᾿πίθγοϊ αΪ{, αδθ αυϊἀδιη ἴῃ 60 οδϑβέ 5ἴΐδ, 

υὐὖ ΑΥ, 65. 5} 5δη 188. οὐ ᾿ρβᾶβ δχ οδάδθιη βϑηΐθηξία πθοθββδ- 

ΓΙῸ ἰῆθ6556 ΓΘθι5. 56 Ώ51 1 ]Π10115. ἀδθιμοηβίγοί, 485. οἷα5. ΔΙΟΙΟ 68 
ἃ ΤΟ 5. 56 η510 1015 βοπηχθγδηΐ. Ιἰδαπθ ᾿ἰοθὲ ποιμθη δυνά- 
μεῖς ΙΙᾳ δ} [δοἰαί ἀα] ἐδ ΟΠ θη, Π6Ὸ [ΔΘ ἢ ΘΤΑΥ ΟΥ̓ ΘΙ αΠδῆ 
ἴῃ ΓΤ Ια 15. ̓ πέογργθίδηαὶ σαι! οηΐθι5, 1 ἃ 6 ἃ 5. ̓Ἰῃ 6 Πρ θη 485. δγ- 

θΙέτον. Οἱ τὸ5. τηδ θιηδίϊοαβ. βθβίδηξϊαθβ. φαϊάθιη 6556 βίᾶ- 

{ππηΐ, ἃ0 ΓΔ] 6 1 6556 ΤΘἾ 18 56 510 1015, 11 ΠΟ θη ΐ, ΟΌΓ 

Ι46ὰ5 βδἰπποδηΐ ἃ ΓΘΡτ5 ΒΘ 5 Β]ΠΡπ5. Ηος δρογίϊιβ ἀἸοἰς Β. 2, 
998. 12, χαθηι Ἰοοιη Πἷο τόβρίοῖε: δῆλον ὅτι χαὶ τὰ εἴδη 

ἐνδέχοιτ᾽ ἂν ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς εἶναι" τοῦ γὰρ αὐτοῦ λό- 
γου ἀμφότερα ταῦτά ἐστιν. -- ΗΪ5. ἐογεϊαπι Δα ἀγραπθῃ- 
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ἔατιη, ὁῦ ---- 11. 58ὲ τηδἰποιηδίϊοαθ. 5} 5ἰδ 6. το θ.8. 56 }51}}}}1- 

θὲ ἰπβιηξ, πὰ οὕ ἰδ 1188 οὐΐδηι αἰνιἀϊ οροτίος; αἰχαὶ 
ἀἰντ ἀἰταν ΘΟΥΡῸΒ. ΒΡ υοθ, ΒῸΡ ΟΡ οἰ 65. [6ὰ, [ἰηθὰ ριμοίο. 
Ραποίαπι ἰοιέαν οροτίοί αν! 41, αὐ ἀν! ἀαία. ΘΟΥΡ 5. ν 6] τηὰ- 
{πϑυηδέϊοιη νοὶ 56 η510}16; δὲ 11 ραποίαμη τηδί  ιδί οιπὶ 41- 
γαῖ ΠΟ ΡΟ586 βίδίαπης (67), πθο φιυϊἀαθσαπὶ ργοοιηΐ, 5ὶ 
56 5.016 Ραποίαπῃι ἢ ηθαμῖν αἰν] αὶ ρο886 οοποθααηΐ, πο Ϊ ἃ Π:. 
ΒΘΗΒΙ ΡΠ Π Πατη οὖ πα ἢ ΘΠ ΙΟΔΓ ΠΏ ΓΘΡΕΠ ΠΘ΄16 Θχβιβύθηξια ἤθη τ6 
βϑοίίο ἀἰδίαποία οϑβέ. ---- Τ) διῃ ϑέγ ΠαἹ νὶβ ἰπΠ46 6δβϑύ γορϑίθηάαδ, 

Παρ τὸ5. υηδἰμοιηδίίοαθ, ᾿ἰσοῦ σοηίηπ8 6 5᾽η} πηδρ Ϊἀ1Π68, 
[γη 6 ἢ ἰδιηατη Βα )δίδηξίιαθ. δοίᾳ δχϑιϑίθηξοβ ροβίίδθ βηΐ. 

ἴδπη ααϊπὶ ἰΐπθὰ ΠΟ ΘΘηβθαΐα ΘΟΙΠΡΟϑιίᾶ 6588. 6Χχ ῬΌΠΟΙΙΒ 

Ιυχίὰ 586. Ροβιτ8, 564 ὑγδηβθαηίιι8. οὐ αδ8] ἢ 8, ὩΟἢ 

Ροίεβύ ᾿ἴηθὰ ἰΐὰ 56 ΟΔΓῚ, αὖ ΘΠ βουνδία ἰηάίν᾽ πὰ ραποῖ Ππᾶ- 

ἰπτὰ Ἰηΐ6Ρ ἄϊτιο ῥγοχίμπιᾶ ριηοία 86068, 564 ἰρβι ΡΠοΐαμη 

ορονίος βϑοδυῖ; Π66 ροββιαηΐ δαΐτ5 βθη θηίδ 6 δαοίογοβ δὰ πὶ 

Ρα ΙΟη6, 486 ΑΥϊβίοίο!! ἴῃ ρτοιηρία οϑί, αὖ ραποίαιῃ αϊοδΐ 

ΠΟ δοίιι 864. ροίθηξι ἴπθββο ΠΠη686, Π6Ὸ 8608 7] 8604 61] 
αἀἰδββθοία [1Π|68ἃ. 

Ὀ) Π :5 πιαϊιθηιαΐίοαϑ ποτ ρ0556 ροπὲ ἑαπιγιαηι διιδϑέαη- 
ἔξα8 βοϊμηςίαβ α γοῦν δοηδδεϊδιι5, 1076 11 --- 1077 14, 

1.) 1070 12 --- 59. Οὐ γτὸ5 υηδποιηδίοαβ δα βαβίδπεϊα- 
τα} αἰρηϊαΐθιη ουθοίαβ 56 Ο 5 πῇ ΡΟΠπηΐ οὐ βοπποίᾶβ ἃ 56ῃ- 

510} 1015. το, 605 60 ἀδάποεοτα Αὐ. βίααθέ, αὖ ΠΟ ΠΠΌΠΠ, 

584 ρίαν ϑϑηθγα ΒῈρ 6  ΠΟΙΘΓαμΏ, ΠΠΠΘδγιιπ), ΡαΠοίοταμη α050- 
[αὐ δχβιβίθῃξίιι ΡΌΠΘΓΘ δα οδηΐαγ; ἀπδη] ααΐάθη) σώρευσιν 
29, ρδῖ 8586. ἀρβαγάδιι, πὖῷ αιᾶ86 ΟἸΠΠ ΘΙ {0]]ὺ 50 ΘὨ τη τηᾶ- 
{Πϑιηδύϊοδιη, ἀπ ρ] 166. χ ἰοπίθ Ασ. τορϑῦ. Νδιη ρυπησιῃ 41]- 

(6 Π} Τ6 58 56 }810} 165 οουροτῖπη Παθθηΐ πδίμτδμι; 564.ῳΕΘΟΓΡΟΓᾺ 

ΒΡ ΘΓ ΠΟΙ 615. ΠΠΠ 615. ΡαΠΟΥΙ5. ἀθ πη! απίαγ; ἰδ 51 ρυδοίου ΘΟ - 
ον πδίμγα ἃ ΡΟΠαηύαι τ] δύ οιηδίϊοα ΘΟΥΡΟγὰ ὩρβοΪαΐα δχϑὶ- 

βίθηζ, ΠΟῚ 6ϑύ ΟἿ" ΠΟ ΡΠ Π46 ΡΥΓΔΟίου ΒΌρΡΟΓΠΟΙ65. ῃδία- 
γΆ}65. τη ϊδιηδίϊοαθ ροηδηΐαν, Ἰἀθιμααθ ἴῃ [ἰΠ6]8. 86 ῬαΠΟΙ 8 
Παΐ. Τ)εἶπάθ ἴῃ σΟΥΡΟΥ 5. τηδί ἢ δι δύοἰβ ἰηβαηῦ βαρ ἤ οἷ 65 
εἔ ᾿ῆθαβ οἵ ραποία ἐδιηηαδη) Θᾶιιιπὶ δ] θη θηΐα; δἰᾳαϊὶ 5[μηρ}1- 

οἷογᾶ πδίιγα ἃς βιθβίδῃςα ρυοτὰ βδυπΐ σΟΠΙρΟβ [5 (πρότερα 

γὰρ τῶν συγχειμένων ἐστὶ τὰ ἀσύνϑετα 818); εἸθῸ οροτίοί 

ΡΓΔΘΙΟ ΘΟΥΡΟΤα τηδίμοιηδίϊοα ΡΟΠΪ 5ῈΡ ΘΓ οἾ65. ΠΠη685 ραποία, 
Ατσιϑίοξ. τποίαριι. εα, Βοπῖι Υο]. ΤΠ. 94 
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4ὰδα βεἰιποία ἃ} 118 δρβοϊαΐθ ὀχϑιβίδηξ, ἰΐθιη ρυδϑίοι: μιὰβ 
ἰζθυη ΒΌΡΘΓΠΟΙ65. ᾿ἰηθὰ5. δ ραποία, ἀθηϊαιθ ΡγΔθίου ἰϑίαϑ 

᾿Ιη685 ραμοία. Ηδθο 8ὶ ἐθῆθιμβ, ἱπ46. ΘΟΠΠοἰζαν τὸ οογρο- 

Τα] ΜΔ ΘΙ Δ ΘΟ Πι1ΠῚ ΡΟΠδίαΣ Θθημ5. {Ππ|, ααοα 5ἰπι- 
ΡΠ ΙοΙύΟν ῬΥΔΘίο ΘΟΥΡΟΓἃ Πδίμγδ ἃ ΡῈῚ 86. 6886 δβίδίαϊαν; 58- 

ΡΟΓΠοίθγαμ δαΐθη τη ἢ θιη δ] οδτιμη ὑγία βίδίι θη ἃ βἰηΐ Θ'ΘηΘΓΑ: 
ἀπαπι, 4α04 ροηϊξαν Ργδδίθι Βαρου οἰ 65 56 510 1165 (τά τὲ παρὰ 
τὰ αἰσϑητά 0381), αἰίογαιη, φαοα ἰποϑὺ ἴῃ ΘΟΥΡΟΥθιι5 τηδίμ6- 

τηδέϊοἰ5 (τὰ ἐν τοῖς μαϑηματικοῖς στερεοῖς ὑ31, 46. Θδάθιη 

ἀϊοπηίαν τὰ ἐν τοῖς ἀκινήτοις στερεοῖς ὃ 21), ἰογίπτῃ, φαοά 
ΡΘΙ 86 δχβίβίθγ βίδίαϊ ιν ΒΘ οἵα ἃ ΒῈΡ ΘΓ ΠΟΙ ΘΡι15. ἐθυπ! Π8Ὴ- 

{05 σοΥροτὰ τηδίμοιηδίοὰ (τὰ παρὰ τὰ ἐν τούτοις 82, εἴ, 
ἄς αἀάϊίο δηΐε παρά ατίϊοα!ο ΟἸ)»8. ρ. 58). [υἱπδάγαμι ἀέρι 
φαδίπον. δγαηΐ φϑμοιᾶ: τά τὲ παρὰ τὰ αἰσϑητὰ χαὶ τὰ ἐν 
τοῖς μρηϑημρερίος στερεοῖς χαὶ τὰ ἐν τοῖς μυϑημοτικοῖς 

ἐπιπέδοις τοῖς οὖσι παρὰ τὰ μαϑηματιχὰ στερδὰ χαὶ τὰ 
παρὰ τὰ ἐν τούτοις ἑχατέροις. Ῥαποίοναμι ἴδοι! α. ἃρραγοί 
φαϊπύαμι ΔΟΟΘά6Γ6 ΘὍΠι8. --- ΕΔ πᾶπο ααϊάθιη οἰ] Δί! ΟΠ Θιὴ 
ΔΟΒαΓἀδη) 6556 δρραγοῦ; ααΐη οὐϊαπι απ ΒΕῸρ ΡΥ Ποίθγαμα {1- 
ΠΘΆΤΌΠΙΥ 6. π]Δ ΕΠ ΘΠ] ΔΙ ΟΤ πὶ Ὀ]ΌΤα 51η0 ΘΠ, δὰ αποα 6Χχ 

Πἷ5. ΘΘη ΡΙ5 γοίθυθη δ 810 ἀΟοίγΠὰ χτπδι ϑιηδί!οα ἀπ θἴπιμι δϑί, 

033, ααδιπαθδιη δὰ σοηΠτιηδηἀα ᾿ρ88 τηδί! 6515. [ππαδπηθηΐα 

Πδθο βϑηΐθηΐ!ἃ ρτοροβίία δϑβί "). 

Ουοά ἀείπαο, 80 --- 39, εχ ἀϊνογβιίαία ραποίοσιμι δηΐθα 
ἀδιηοηῃβίγαία, ΟἸμΠΙΠΟ46. 6χ αἰνογβδιίαίθ ΓΘυιμ. 5ΙΠΡῚΠ]ΔΓΈΠΗ, 

1) ΑΡδυνάασι Π]|ᾶτὰ 6556. σασαπ] ΠΟ πθαα οι! ς Αὐϑέοιο! σοποοάϊσατδ; ΠΠπᾷ 

απΐοπη Φιδουισ Πππὰ ΨΟΓΘ 605, 4π08 ᾿τηρτιρτδῖ, Δαν ουβαγῖο5. ἴῃ πς ΠΘοΟ551- 

ἰαΐοτη ᾿ποίάοτε ἀϊοαῖ. ἂς τοῖμὶ φαϊάοτα Ασ. δα ΌΪΠπι5. νἹἀ δίπιν αἸβρτΐατθ σαδτη 

νϑυ5. ΟἸοτα δηΐπη δηΐθα ῬΥΊΟΓΘΏΣ 515} 1Π ΟῚ Οὐ πλτ  ΙΠ0 115. ΓΟπθ τη, ΘΌΤη 5110 

ἴατε ᾿πξϊανὶ Ρ]αῖο ροίουῖ. Οὕπὰ δπΐτη οουρογὰ παῖανα!α 5᾽η6. βιιρουβοιοθτι5 

᾿πποῖ5 Ραποῖῖ5. 56 ΠῚ οορίίατῖνε ποααθαηί, ρτορίον τὰ Ἰροῦπν ΠΟ δϑῖ, θαι Ρο- 

511|5. ἸΆτωη Ῥγδθίου ΘΟυρογὰ 56 Π510 114 τα ΠΟ ππΔ 1οῖ5. ΘΟΥΡΟΥΙΡτι5., ΤΠδπροι Ῥυδθίεν 

δα ρου ποῖος. παΐαγαϊθθ ροΟμγητ5 τη μοι] 5. δἰ 815 ρουτο; ρίεπο επῖτη οἱ ἃὈ- 

5οΙαϊο {Ππ|ἃ ἴατα οοπίδοϊιπη δϑῖ, ὉΡῚ σουρότα ταδὶ ποτηδίϊοα βοογϑῖπι θχϑιδίθπτα 

δἰαιαΐτητιθ. Οὐιᾶτη γεῦὸ δἰτογάτη αἶχὶ οὐιπατ! ΠΟ 5 οαπιϑᾶτη, δὰ δᾶπὸ Ῥϑου]α- 

τοι ἰδηρὶ παΐπι5 “οοίσίπας αἰ Ππουϊταίθμ ; 51 δηΐτα τη με πηαί!οα σου ΡοΓὰ δαροῦ- 

οἶος. Ἰηθαθ ριυιποία οὑπὶ δα δια σιὼ αἰσηϊζαι6 ῬΟπιτΐττ, ᾿ΘΊ[π δὶ ΡῸΓ 86 

χϑίϑίευθ β[αϊπαπιηΐιι", 4 Πα Πὰ ΘΟΥΡτΙ5., 5ῖν6 τηδι μου Ποστη ἀἰχουῖς δἶνθ πδίπι- 

τα], ΠΟ Ῥοίδϑὲ φορ αν] τἰδὶ οὐνπὶ δ ρου ποῖ Ραι5 ΠΠπ 615. Ραμ ο]5. ἂς ῬΑΥΙΓΘΥ ῬΟΥΤῸ, 

Βᾶθς φαοπηοάο ἴηι 86 ΘΟ πον Ῥοίπουι 1Π1π|5 ΘΟ πιθητας ἁπιοίον, ἀγάτια 58ΠῸ 

οδὲ 4αδοβίο, {π|ὰ6 πος ΟΥΠΑΓ] ΡΟΙΘΡΙ πος 50ΪΥ]. 
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486 γ6] 56 η51}) 8 γ6]} ᾿ηθηΐθ οομοὶρὶ απίαι, ἱππ ΘΓ ΒῚΠ1ὰ Θαα 6 
ἰῃέον 856. ἀἴνογβὰ πηϊΐδέιμ ᾿ἀΘΟαῖι6. Θἔϊδυη απ ΘΓΟΤΙ Θ᾽ ΘΠ ΘΓἃ 

Γδρϑίθυθ 5101 νἱἀθίατ: 14 ᾿ΐὰ ἀθιμιπὶ σογο οδάογοῖ ἴῃ δάνοι- 
ΒΆΓΙΟΒ, 81 6Χχ αἀϊνογβιίαία ΓΘΓΊ ΘΆΓΙΙΠ), ΠΕ 118 Ἀ55ΙΡ δ 1 6556 ῃ- 
ἐϊδθ πηϊΐαβ, ἰρβιπ8. ἀμ ξα 8 γ 6] γο] ἰββοηΐ νοὶ ροίαϊδβοηῦ γὸ- 
Ρδίογε αἰνεγβιίαΐίθιη. 864 ἴδοι !θδ ἀσ. δά άποὶ ροίογαί, αὖ Βοο 
οΟμηβΘαπὶ οχ βϑηΐθηςα Δαν ΓΒ} ΓΙ ΟΥ̓) Ραΐαγοί, 4 ΟΠ δ ΠῚ ἰΡ086 

αϊξαίθ πὶ οὐ Ραποίο Ρῥἰθυιπηαι6 ἰΐα σΟὨΙΠΘῚ, αὖ αὐΓΙΠΊΘΙΙΘ 

ἀϊοαί ἀδιαίρετον, 584 αἰΐδγαμι ϑετόν, αἰέδγαη ἄϑετον, οἵ. δὰ 

4 6. 1016) 30. 
2) 1070 39 ---10774 14, Ῥνδοίευ θὰ Θ᾽ η γᾶ ΤΟΙ τηᾶ- 

ὉΠ ΘπἸδέϊοασιη, 4π86 ροϑα Ρ]αίο, [ἴα ᾿ΠΒΌΡ ΘΓ δγαηΐ ρΡΟΠΘη6δ, 

51 5101 νοϊπθυιῦ ᾿ρ86 οοηδίαγο, Δ ρυϊπηαμη 4α] 46 ΠῚ 688 ΓΒ, 
486 ΔρΡΡΙΙοδέαθ τηδέῃ 6815. αἰ 5ΟΙΡ] 118 βαθιθοίαθ. βαηΐ, σϑ]αί 
ΔΒΕΓΟΠΟΙ 6 Ορίϊοδ 6. ΠΤ ΟὨΪ 86, ΡΘΥΙΠ6. δίψα ᾿ρΡ588 Γ685 τηᾶ- 

{ποδί οὰ8. 505 δ ΠΕ] μ] ἴῃ ΠθΘΡῸ ΒΑ ΘΠ 85 ἴ0Γ6 πΡ ΘΓ 8 
δχροβυϊ ἐν τοῖς ἀπορήμασιν "839, 1. 6. .Β 2. 997 12 --- 34: 

4ποὰ ον ΠΟ ροββὶί Ποσὶ, βίη Ποαύ ἢῚ8 σου} }8 α 4: ἔχον χί- 
γήσιν, τηδίϑιηδίϊοα θ ΘΠΪΠῚ Γ65. ᾿ππ] 2 00}}165 βαηΐ, οἵ, 1076 21 

εὐ δὰ Βα 1.1. --- 864 δοοϑαϊ δἰίθγιιμμ. ΕΘ ἢΪη) Γ65. πη ἢ 6 ΠΠἃ- 
ἐϊοαὰβ ὕΓῸ 58 {115 6586 Πα θΘη85, ἰἰσϑέ ἰηἴτα τἀθᾶγαμῃ αἰ- 
Θη Ἰαΐρ), ΡῬτορίογθα οθηβυ Ρ]αίο, αὖ Βοϊθηξδ 6 τηδίθιηδύϊοδ 6 

οογέαμη. 4α! ἀρίδηι οὐ πη μη 8 0116. 5.0] οὔτι 511, 4ιὸ τ οἰθγαίαγ. 
Ιδιη «πΟΠΐ Δ: τηδί 6818. ΠΟ τη060 46. φΟΓΡΟΤΙθτι8 Ρ᾽δη15 ἰ1- 
Π615. ΡαΠΟΙΪ5 ΠΙΠΏΘΙ8. 5ΙΠΡῚ αὐ ἃρὶς, 564. ΠΟΠΠΆΠ1ἃ δ δ ΠῚ 

ἀχϊοιηδαία πηΐγϑυβα βίδίι (γράφεται ἔνια χαϑόλου «9}) ἀ6 
ΟἸΠΏ θ118. πη ϑ ΟΠ} 018, μὰ} αἰν ογβιία 58. θαστπ Πα ]ΐα Τὰ- 

Εἰ 0η6, [ῖ8. δέϊδιηη. ῬΥΟΡΟϑ ΠΟ ὨΙ θ15. ἀηΐν  γβα} 65 ἀπαδϑάδιη. 5}]- 
οἰδηάδα δυαηΐ βα ϑίδ 186, 486 51Π}}}1Π{61 ἃ Τ65 τηδ ἢ ΘΠ]! οδ 6 
μηθάϊατη 4αθηά δ ἰηΐοῦ Ἰάθα8. οἵ 56 ῃ51.0} 1 Ιοοσπη Βαθθδηΐ 

(οὐσία μεταξύ 4«1}1}, 564 40 [465 οἴ ἃ τηδίμοιηδέϊοϊβ γοθτβ 

ἀἰϊδβειποίαθ βιηΐ. 
5) 1077α 14---36. Αἀνοτβιβ Ῥ]έοη!β. ρἰδοϊία ΑΓ. δὲ 56η: 

ΒΠῈ1 αὐϊίαιν ον] θηξα δὲ 5} ΠΟΙ5ΒΠΠῸ 110 ἀχιομημαΐθ, ὃΧ 

40, 4φιαοηΐδη) ἰρβἃ δίαιτα δα βαμημ) ΟΠ ἐδ Πα], “προ 1- 
ἔθοίονα βρη θγα 06. ρυίογα, παίατα ροβίθυοτα βδἰηΐ ρθουν ΘΟ 8, 
419, οἵ. 46 οοεῖο 1 2. 209α 19. 46 ρο6ῃη. δη. 11 1. 646α 2 οἱ 

δα Θ 8. 10ῦθα 4. Ηἰ5 τιβι15 ρυ πηι σοηξογέ τηδίΠοιηδέϊοα οοΥ- 
ΡΟΓᾺ Οὐπὶ Πδίμγα 118, α 14 --- 20, ΜΙ μομηδίλοα. ρυίονα Ῥ]αίο 

94“ 
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να] 6556 πδίθχ θι5; δ {18 ὨΘΟΘββᾶγ!0 ᾿πδημηδία δα ηῦ, Πᾶ6Ο 

Ροββιαηΐ 6586 δηϊηιδία; δηϊηηδίδ ν6Ὸ αὖ Ροιθούονα, [ἴα ηδ- 

(ατὰ ρυϊοτὰ βαηΐῦ ἱπδη] δύ; ΘΥΡῸ 5651} 18 ρΟύΐ8. ΘΟΓΡΟΓᾺ 

Ρτίονὰ πηδέμοιηδίοἶβ ἐθηβθηἄα βαηί. [)6ῖηαο, 424 ---80, ᾿ρ588 

Ἰῃ 61 58 σοηΐογύ γ65 ᾿ηδ Π ΘΠ] δέ! 688, 6χ απ] 18 486 510] 010 ἃ 

βιηΐ ΘΘΠΘΙα, Θδ θη ΡΥΙΟτὰ 6886 Ρ]αίοηϊ βίαι θπάπιμι 510. Αἱ 
6χ Ρυποίο ρῥυϊμηαμα ποθ Πέ, ᾿η46 ρῥίδμαμπι, ᾿η46. σΟΥΡι 5, δἕ 
4π86. ΡγΟΓα δαηΐ ΘΠ οηθ, δαϑάθιη 8πηΐ πδίαγα ροϑβίθ- 

ΤΙΟΓὰ 1); ΘΓΟῸ νἱοθ ψϑῦβᾶ ΘΟΥρΡιι8. ΡγΪα8. πδίαγα [ΠΠ 615. οὐ ρᾳῃ- 

οἱβ Ροῃθη πηι ογδΐ, ργθβουίη αι [460 οὐϊδιη ΘΟΡΡῸΒ ΡΥΪαΒ 
86 ῬοΙΓΘοί 5. 510 ΘΘμβοηππι, 4 ηΐαπὶ ΓΘ Ρ118 ΔΗΪμη (15 5.0 1161- 
(αν. (Εχ Βᾶδο ἱπίεγργοίδίίομθ δρραγθθῖξ, ον δηΐθ χαὶ ταύτῃ 

28 αἰδεϊ χϑυΐμι. --- «80 ὑπὲρ τὰς αἰσϑήσεις χτλ. οἵ. δά Β' 4. 

1000α 15.) Ῥτγορίοι. πᾶης παίαγδθ ρδυ Θο ΟΠ 6 πὶ ΘΟΓΡΒ 580- 
βίδῃεϊαα 5101 νἱηάϊοαί αἰθηἰ αΐθηι; ΠΠΠ θῶ μ γ6ΓῸ γ6] ΒΡ ΘΡ Π οἴ θμα 
Π6Ο ΡΓῸ ἴοτμᾶ 60 ΡΓῸ τηδίθγϊα ὉΠ 15 τοὶ ροβϑίμιβ8 Πα θΘΓΘ, 
Νδίουϊαθ δηΪπη 51 Βδ]ογθηΐ Ὠδίμπγδμ), 6556 Ορογίεγοί απᾶ6 6Χ 

1] 618. ν 6] ρ]δηὶβ βββϑηΐ οομηροβίία (τοῦτ᾽ ἂν --- ἰηέ. τὸ σὺυν- 

ἰστασϑαί τι ἐξ αὐτῶν --- ἐφαίνετο δυνάμενα πάσχειν α86), 

αὖ [4Π1ἃ ΠΟη βιιηΐ. --- Ηπῖο ρου θη δύ! οὶ, ἰαοία ΔηΪπηδ 6 τη 6ῃ- 

(0η6 δα ἀποίιδ, 4ιδοβίϊ 6 π) ἰμέθυρ Οηϊί, α 20 --- 25, ἀπάς ἴδη- 

ἄἀθη Τὸ5. τηδίβοιηδίϊοδθ πηϊζδίθιη τοροίδηξ. Ναίαγα! 65. ΘΏ] ΠῚ 

ΓῸ8. ΡῈ 8118Π| [ὈΥμη οἱ ἐντελέχειαν, νϑ] Ὁ} Ρ6Ὶ ΔΗΪΠΏ8ΠΙ, 
Θββθῃῦδο 556 681 πηϊξαίθιη ; δχίθηβὶβ δαίθμ τ θῖ18. τη δ Β οιηᾶ- 

{168 απ ᾿ᾶθο δοοίάαί πιηϊζᾶ8 ἀϊοὶ ΠΟ ρΡΟ586; οἷ. ἀδ 51Ππ|}} 

φαδοδέίοπα δά .ΧΖ0 10. 1075 35. --- «20 τίνε καί ποτ᾽ ἔσται 
ΒΟΙΡΒΙ Ρ1Ὸ να]ο. τίνε καὶ πότ᾽ ἔσται, 4αϊὰ οαδα ΔΕΔΟΥΙ ΕΓ, 
ΠΟῚ ἐθιηριι8 αη]ςδ{158, ΘΔ 16. ΟδΙΒ81η ΥἹΧ ΠΥ ΘΗΪΡΙ ΡΟΒ56 51- 

Θη Πελίαν δα αϊΐα ρατί. ποτε, ατιἃ νἱ8 ᾿π θυ ΓΟ ΠΑ] Ἰη Θά αν, οἵ. 

46 8δη. ΠῚ 4. 429. 18. 46 56η5. ὃ. 439α 10. 46 πιθϑηι. 1. 4ὅθα 28. 

γΙρ. ρΡ. 146. 
4) 1077α 36 ---ὁ14. Τέὰ το[αίαί5. 115, 4] Τ65. τη μ)δ- 

[105 515 δ 188. ἃ 5651} ΠΠ|05 Βϑαπμοΐδβ 416. ῬΓΙΌΓΕ8. 66η- 

Βα τΙηῦ, πη46 Πΐο ΘΙΤΟΙ ΟΥΐ5 810 Θχροηϊ 80 βίπηαί ΓΔ ἢ β᾽ [τη 

Ρᾶγδί δὰ βιιδμ βοηίθηίίδηι δχρ] σα άδιη. ΠΤ) 15Ε ποτα ἀπ ΘΗΪΠῚ 

εϑέὲ τὸ πρότερον οὐσίᾳ εἰ τὸ πρότερον λόγῳ. ἈΦ εἰ 6858η- 

1) Αὐίβίοιθ!θς πος αχίοπια, ψαοα ϑπαρίο παΐαγα δα ρου  ΠΌπόῖὰ παίπιρα- 

ἸΙετὰ ρουποὶ, τηδηϊεδίο ἰγαμϑίοσε δα οασὰ ΘΟρΙ Δ ΠαῚ ογάϊηοπι, «πὶ ἴῃ οοη- 

8Ε ΘΠ (15 τε θτι5. τηδἐ μοτηα Ποῖς. δϑὶ ΟΠ ΘΡΊΟΙΠΙ8. 
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(ἰὰ ῬΥΙΟΓᾺ 41|5 δὰ ϑιηΐ, 4186 ΒΘΟΙΒΙΠ ἃ ΘΓ 86 8ἰη6 {ΠΠ]8 
Ροβϑιιηΐ 6886, ὅσα χωριζόμενα τῷ εἶναι ὑπερβάλλει 8, οἵ. 
4 11. 1019« 8: ὅσα ἐνδέχεται εἶναι ἄνευ ἄλλων, ἐκεῖνα δὲ 

ἄνξυ τούτων μή: ποίϊοπα διαΐθηη ῬυΟΓ 8. βἰῃραϊαθ ϑηΐ η0- 
(86 4αδιη {Π|4 ποίϊο, αι186. 6Χ 118 οοδ] θβοῖί, οἵ, 4 11. 1018) 35: 

χατὰ λόγον δὲ τὸ συμβεβηκὸς τοῦ ὅλου πρότερον (εἴ. δά 
ΖΊ10. 1035 4), ν6] αὐ οὺ ἴρ80 Ιοθὺ δἷῦ ρᾶγαιη δοοαιδία: 
ὅσων οἱ λόγοι ἐκ τῶν λόγων 8. (Ῥᾶγαιῃ δοοσιιαΐα μδοο αἸ- 
οἴὰ Δι ιΐγου ; Ὠἶδ1 Θηΐ ψυϊσδίδθ. ΡΥΔΘΡΟΒΙΠΟῺ18. ἐχ 5] Ἡ]Π1οὰ- 

(ἰ0Π1 σἱπὶ δά θογ6 νυ αογὶβ, πᾶθο νῦθα πῸμ ἀΘβογιθαπύ η0- 

(85 ποίϊοηἶβ, 4ὰ86 ἀοθοθαπηΐ ἀ650 10}, 564 ΠΟΘ ΘΙ ἰρ 88 πη 
ΟΧ πΟίϊ5. οομηροβίϊαμ).) [ἅτ ΠΟῚ ΡΟ886 ϑδάριῃ οἱ οὐσίᾳ εἰ 
λόγῳ φυιίΐϊοτᾶ 6886, ὃχ ἰρϑὰἃ Ἂἰἰβου μη η15. ἀο ΠΗ ΟΠ 6. ΔρρᾶΓΘί. 
[π46 ἐοῃβοπίδηθαμη δϑί, ποι 0. ΓῸ5. τη Δ μη ύ!οδ 8. ῬΥΟΓΒ 
βίαια θη δ δ᾽ ης γ 115. 5651} 015, 14 ααοά ἀεοίηάθ τθουῖι8 
ὀχροηϊί. --- 8 εἰ μὴ ἔστι τὰ πάϑη παρὰ τὰς οὐσίας, εἴ. Ζ 1. 
- 29 ἐξ ἀφαιρέσεως, ἐκ προσϑέσεως, οἷ. δά .4] 2. 982 27, --- 

411] ἐκ προσϑέσξως τῷ λευχῷ χτλ., πη νἹἀδίαν 5] ΡΠ ΟΔΤΘ: 

60 «ιοά δἀάϊειιν τῷ λευκῷ ὁ ἄνϑρωπος, 8564 ροίίι8: ΡῈ τὸ 
λευκόν, αιοὰ δαἀάϊξαν δα ΠΟΙ ΠΏ, οχϑίϑε ΠΟυηΟ 8]}}85; Ὠδηὶ 

σΟηβθηΐδηθιμ οϑύ ΒΟ ΠΘΠῚ 5. Ὀ 111 ΘΟΪΟΥ,, 4] οἱ ἱπβδογοί, 

ΠῸἢ οοπηίτᾶ. 564 ἴδοι! 8. δὲ δρίϊ8 ΠΟῸ 5 ΠΟΤῚ νἹἀ θίαν, 
51 Τϑοορουίμητι8. ᾿θοί ποι Αἰοχ. Ρ. 710, 14: τοῦ λευχοῦ. 

ΘΑ Τί. 

9) ΤΠ 65 πιαϊϊοηιαίέοα5. εορίαϊονια, ροίδιι5 δὲ αὐϑίν'αἰθηάο 
δοὶιηοίαβ 6556 ὦ γϑὗιι8 δου δὲρεἰθιι5, ποτὶ γ6 οἵ οδϑϑοηίία, 1070 

14-- Ἰ078 6. 

ῬΙαίο οὐ Ἰ4θ85 οἵ τ88 τη οι! οὰ5. Δ ΒΟ] αα οὐ βθρδιδίαϑ 

ἃ ΤΟ .5. 56 Π51}}}} 108. δχϑίβίοσα ργορίογθα βίδει δ, αὐ Βο Θ  ἃ 
ψ6 1 φρ]]  Οϑορ σα νοὶ] τηδιοιηδύϊοα Βα γογοῦ απο: τοίονυγοίαν; 
Ανιβίοίθ εβ {4ὰ8π| Ποὺ ἰοοῸ οχροηϊΐ οἵ 4110} βδδρίββίπηθ ΓΘ ϑρὶ- 
οἷν (οἵ. Καὶ 3. 1061« 28, Ζ 10. 1030α 9. Λῃ. ροκβι.1.13. 794 7. 
ῬΏν8, Π| 2. 193) 31. 46 δὴ. ΠῚ 7. 431 25 οἱ δά ἢ. ]. Τγϑηά. 
8. 432α Ὁ. ΒΙο56 Αὐιβύ, Πρ. 216) 46 τοῖθβ ταδί οι δέ! οἱ5. 56 η- 
{θη 8}, Θὰ σΟΠίΓασα ΠΕ Π ΓΙ Τί 6; ΙΒ ἢ αὖ ΒΟ 18 6556 

Ροβδὶύ δἰ ϊουῖι8 τοὶ θδααδ βαδμι Πδίνοαύ νου αίθη δῸ ἀρ ηϊα- 
61, ΠΟ ΟΡ(ι8 6886 αἴοὶῦ ΑΥ. Θδπ ΤΠ], Ουἰ8 510 50] 6 η{1ἃ, 
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ΡΟ 86 οὖ δῇβοϊιιίε 6886, 6 βυίΐποογο, ᾿ἰσοὺ 1184 8Δ}}1 1π886- 
γϑδί βιρβίγαίο, δὶ οορι δ η6 ἃ}0 60 βθἰ πῃ] ροββὶῦ οὗ 86 
ἀδ δὰ ργδϑαϊοδηέιν βαδρία παίαγα δχ δὰ τοροίδηξιν, οἵ, Αη. 
Ροβί. 11. 77α ὅ. --- δης τδίϊοηθιη ΡΥ ΠῚ ΘΧΘΙ]Ρ]15 60ῃ- 
Πυτηδί, 1077) 17 --- 1078αᾳ ὅ. {{π|ν γβα]α οϑομπιθίγίδθ δὲ δυ- 

πιδίϊοδθ ἃχιοπηδία (οἷ. αὐ 2. 1077α4 9), ἀοείτηα τηϑορδηΐοᾶ, 

τ Θα!]οἴηα ΔΙ] Θα 16. δγίαβ Π181] Πα]λοπέ 5101] βαθείαι αποά 
ΒΘΟΙΒΙΠῚ ΡΟϑ51Ὁ οχϑιβίεσθ, 56 ἡπᾶ8 115 βαπύ βαθδιθοία, σϑὶ αὶ 

τηθύτι8 58 1088, ἈΡΊ 16. 56 η51}0}}}} ἱΠΠοΓ ηΐ ΓΤ ὶ; φαοπίδιη Δα Γ6 ΠῚ 
1186 ἀοοίτιπαα 56 Π51}}}16. ΘΟΥΡῸΒ ΠΟῚ ααδίθημιβ δϑύ 56 }51}0}}6 
᾿ην Θϑε!οδηΐ, 564 φαδίθηιβ νοὶ πιοίαὶ! νοὶ βδηϊίδί! τθορ! 6 μ86 
δβδί ΟὈποχίπμη, ρτορίογθα Π0ἢ βιηΐ ἀοοίγηδ8. ΘΟΥΡΟΥ5 56 ηβὶ- 

Ὀ1Π5 πο οἰτιβ 6586 ἀϊοππίαγ, 564 ᾿ποΐπ5 νοὶ] βδηϊίαίβ. [{ἃ 40- 

Οὐγηἃ τηδέμιηδίϊοα 56 }5101}1ἃ σΟΥρογὰ ἐγδοίδί μὴ ἧ αἰσϑητά, 

ἀλλ᾽ ἣ τοιαδί ὃ 22, ἢ. 6. χδ ρᾶι}]ο ἰπΐγα ὀχρ! σαί 28: ἡ σώ- 

ματα μόνον χαὶ πάλιν ἧἣ ἐπίπεδα μόνον χτλ. Ἠδ5 ᾿οίξαν 
Γ68, βυθοοίαβ ἀοοίγίπαθ τηδ μι οιηδίϊοδθ, τὖ οἱ βοϊθπέϊδα. ρΡ08- 

Β1ΠὉ ΒΌΡΠ1ΟΙ, ΠῸῚ ΟΡ᾿18 δϑύ ϑϑρδγδυὶ ἃ Γϑθτι8 5651} τι5; 65- 

Β6ῃ61ἃ δαξοπι ΤΘΡ 5. τη οι δέ οἱ ἰδίίοσο 110 βοηβα (ἁπλῶς 

ἀληϑὲς εἰπεῖν 33, οἵ. δά 11. 10ῦ2« 19) ἐγ αοη ἃ δέ, απὸ 
115. δὔϊδηη Δββ θη δία ΤΟΡι5, ἀπ86 ΔΡβίγδοίίοη6, ΠῸΠ ἰρβἃ 6χ- 

βἰβίθηξα (ἁπλῶς 016, εἴ, δά [1]. 1.) βορδγαίδθ βιιηῦ ἃ 5815 

Βα 5 γδέϊβ. 
ΘΘΡΑΓΑΤῚ δαΐξθη σορῚ αύ!οη6 [σού μᾶ6ο ἀοο ΓΙ Πϑυῖιπ ΟἸἸ οΐα 

οὐ ἰδιηαπδπ) βαρᾶγαίαᾷ ΡΟῊΪ 80 115 4αῖθιι8 ᾿ΠΠδογοηΐ 55 ΓΔ 15, 
4αϊὰ τηὰ]ία 46 115 ΠΘ ΘΟ 558 ΓΙῸ ργδθαϊοδηίαν (συμβέθηκε 

καϑ' αὑτά αὖ, εἴ. δα 4 30. 102δα 80), 4πὰ6 ποη 5 5ίγὰ- 
[ΟΥπ 6χ Πδίμτα, 564. πηΐοὰ ὁχ παΐιγα πα! δέ 118. ἰΠηδ6- 
γθηΐίαπι γοροίθηα βἰπέ, «6: ἧ ἕχαστον ὑπάρχει τῶν τοιού- 
των, ἰηΐ. ὑγίεια, κίνησις, σῶμα, ἐπίπεδον, ἄρρεν, ϑῆλυ κτλ. 

εἴ. Αη. ροβί. 1 18. 81) 4: ὑπάρχει ἑκάστῳ γένει ἔνια, καὶ εἰ 
μὴ χωριστά ἐστιν, ἧ τοιονδὶ ἕχαστον. Ἦδλεο ἔδια πάϑη 
αἴ (εἴ. οἰκεῖα πάϑη «106. 1 9. 1θὅδα 87 οἱ αἀ 4 Ι. 1.) το- 
οἵδ οὐ ᾿πνθηΐθμι8 οὐ ἀθιηοηβίγ Ὀΐπμηιι5. βθροβιία. ΟΠ 58}- 

βύγδί! οοϑ 0 η6, ααΐρρθ οἱ ΠΏ] πὶ 510 οαμὶ 1{Π18 ΘΟΙΠΠΊΘΓ- 

οἴπι, βρθοίδηΐαβ αηϊθθ ἰάᾷ ᾳαοά Ἰηπαογού βαθβίγαίο. Οποά 
40 510 ]1Οἷτι5 δύ, 60 θχδούϊου δυὶϊξ 80 σθυέοῦ ἀοοίγηδ, 4π0- 

ηἷδιὴ ἰρϑἃ ἀχρίβεια σοΓηἰδαν ἴῃ βππρ]Ποἰξαίθ τοὶ (τοῦτο δὲ τὸ 
ἁπλοῦν ἐστίν 410); απ6 Πέ πὲ ἀν ἐΒιηούϊοα “απ Θ᾽ ΘΟμηδἐγίδ, 
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Θϑοπιούγ ἃ ἥδ. ἈΒΕΓΟΠΟΙΉΪἃ, ἈΒΕΓΟΠΟἸηΪἃ αι) π] ΘΟἢ ΔηΪοὰ 510 
ὀχδοίϊου, φαοπίδηι ἴῃ 4αΆ Ποὺ οχ δ18. ἀΟοίγ ἷβ πον] φαΐ δο- 
οοαϊ, οἵ. δα «12. 982α 13. (ρ58 νϑῦθᾶ, αα]θιι5. μος ὀχροηίί, 
θτον δία ρϑΌ]]ο ΟΡΒουμοτὰ βαπέ, 411: ὥστε ἄνευ τὲ μεγέ- 
ϑους μᾶλλον ἢ μετὰ μεγέϑους, καὶ μάλιστα ἄνευ κινήσεως, 

ἵν 6. οογίίον θὰ δὐἱς ἀοοίμ μα, 486. Θχίθηβι 5 ὨΟη άπ Πἃ- 

βού ταύϊομθιι, ΡΠ ποσὰ, ἀπδμι δ 8. ΘᾶπΠὶ Δ ἀοιδοὶ, ϑ'ΘΟΙη6- 

{γᾶ ; ΘΟΡΕΟΙ ΡΓδΘοΙρθ 115. ἀοοί]η15, ἀπᾶ6 πποέαμ) βρΘοίδηί. 

ἐὰν δὲ κίνησιν, μάλιστα τὴν πρώτην" ἁπλουστάτη γάρ, καὶ 
ταύτης ἡ ὁμαλή. ϑεά 51 απἃ Βοϊδηξίἃ "68. ἰδιηη 8) μηδ 8 
σοῃ οι] δέν --- βῖνο χίνησις ΡῬθοι Ὁ] τηοΐα8, βῖνα πηΐϊν 6 Γ58}} 

τητι δ 0 8 5 Θ᾽ ἢ ΠἸοδίομ6 αϊοία οβύ ---, δὰ ἴῃ 11Π15 δυὶδ σοΥ- 

εἰββίῃια, 4πᾶθ. ΡΥ Ιλ, 511}0}1 ἰδίαι, ἃ απ! Θμὴ τηοίμμη, ΟΥ- 

ὈΙΟαΪ ΓΘ. ΠΝ Ϊ Γ} ΔΒίΓΟΤη τη, 5101 βαθθοίαμη Βαβθοί. 

Βαάθαι ταύϊοπο ἀθίμθ ΒδγιηΟ ἢ οδ ἢ] οὖ ορίϊοδμι ἀοΟ ΓΙ Π8 1] 

οοηΐογέ, ᾳαᾶ8. ΠΟ ἰρϑᾶ8 165 διαϊίαὶ οὐ νἱβὰ] βαρ] οΐαβ, 564 
᾿πθὰ5 δὲ ΠΌΙΠΘΓΟΒ. Ομ 1115 ΓΟ 5 θοδββαγῖα σδίοηθ, 4160, 

σΟπἰποἴδ5 Την Θϑι19 6 η{.} (ΟΠ 6η] δαΐθιη ἜΥΤΟΓ ἱπά6, φαρα 
ΡΙῸ βδραγαίβ. Το 8 Ροβαϊηηι5 68, 486 Θββθηΐα ΠΟΙ Β8ηΐ 56- 

Ῥᾶτγαία, ΠΟ τὰ 9Ὶ5 ροίδϑί θηδβ8οῖ, 4αδη ἰΠ646, ᾳφαρα φθοπιο- 
τα ᾿ϊηθδμ ἴῃ διθ ἃ ἀθβουρίδμη ρΘά δ] 6 πὶ 6856. ϑππ)ρ510 4ΌΙΙΠῚ 
ΠΟ. 51} ρϑάδ᾽β, 419, (ἀδοιποίγα θη απδ6 ἀδιμοηδβίγαί, θᾶ 
Βοϊπποΐα ΡΓΟΥΒΙΒ. ἃ δίαγα Ποιγαθ 46] ηΘαΐδθ ἀηϊο 86 ὁχ ῥτῸ- 
Ροβίθοητιαι νυ ἑαίθ ροηάοηΐ (οἵ. Αη. ργ. 1 40. 49ὺ 85: ὥσπερ 
ὁ γεωμέτρης τὴν ποδιαίαν χαὶ εὐϑεῖαν τήνδε καὶ ἀἁπλατῆ 
εἶναι λέγει οὐκ οὖσαν, ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως χρῆται ὡς ἐκ τούτων 

συλλογιζόμενος); ἴζὰ ἴῃ ἀοοίγηϊβ τπθοβδηΐοα τηδαϊοίηδ 8115 

4] ΡΘΟΙΠ ΑΓ 65. τηοΐι8. ν 6] βδηϊία 8. {1 {αΐ86 8. ΘΟΘΟΒΟΘΓΘ 5{1|- 
ἀπογιῦ, 15. Π181] [ἈΠ] θέαν βθροϑίία βα θϑέγαί πδίατα, 4αΟΠΪ8 ΠῚ 

ἃ δὰ Βᾶθ αυδ δέ 5 ΠῸ ἢ βαηΐ βαβρθηβᾶθ. Οὐἱά ᾳαοά ποῃ 
"0 ἀ0. οαἱρα ΠΠ 6γ], 564 ἰδιπάδπαϊ δεΐδηι βαπί, αὶ φαδοϑί 0 68 

510 Ἰηϑεππηΐ;: απο Θηΐπὶ δοοαγαΐθ 4115 ΘΟΘΟΒΟΟΓΟ ψοΪ αουύ, 

Ἰά ιοοθύ τ βεϊαποίιμηη. ΠΟῺ 510 ἃ βιθρβίγαίο, οορ δίίοης ἀ 6 ού 

0 60 Βδρᾶγαγθ, 622: ἄριστα δ᾽ ἂν οὕτω ϑεωρηϑείη ἕκα- 
στον, εἴ τις τὸ μὴ χεχωρισμένον (380. τῷ εἶναι) ϑείη χωρί- 

σας, οἵ. ΡΙ)ν5. Π 2. 193) 35. Ησοο οδαϊέ ἴῃ ἀοοίν ϑπὶ τηδίμ6- 

τηϑύ!οϑγη. Ὑ 6] αὐ! ψασπη ΠοιηῸ οὐ πηπι πα! ρίαμπ) 810 οὐ οοὺ- 
ΡΒ. 50] ἀπ, πηδιθιπδίϊοιιβ ἰαιηθη, βϑροϑιία ομηηΐ ΠΟ Π 8 

ἢδίμγα, τπηϊύθη. οὐ ΘΟΥριι5 50] 1 4τπιη αδ8ὶ ΡῸΓ 856 δἰ ρΟΙΪ, 
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80 πὶ ἀομλπὶ «αδους, (α]4 46 Βοιηΐηθ ρτορίογοα ρυδϑαϊ- 
οδ Πα πΠ) 510, 4ΙΟΠΪΔΠ) ν6] ἀμ γ6] ΟΟΥΡῸΒ οβί, α22- 27. 
Νδο [4]Πηύατ' τη θυ δέ οἱ φαο  Γ65. ΔΓΕ βδ6 Βα οίαβ 6556 
οοπίοπαπηΐ, τη040 ]αὐογθηη ᾿πϊ8. σοοαθ}} ποίο ποι οορία- 
γοΙῖβ; Βπη δηπη 146 ὑλιχῶς 431, 1. 6. Τ65 τηδίπμϑηγδίϊοδθ βαηΐ 

ὕλη νοητὴ τῶν αἰσϑητῶν, οἷ. δα Ζ 10. 1036α 9. 

Οοπῇνιηδία ἀοοίγ!ηδ6 πιδίϑιμαίίοδθ νουϊίαΐίθ, αἰ οηϊ αίθμι 

5Ππη.} οἰπιβάθμ βιβίθηίαί πηραρηδίδη ἃ 4 5 48π| οὐ θχίο- 
ῃπδίϑιη, 63] ---ὐθ, οἵ. 46 Ατὶβέίρρο δά Β 2. 99θ6α 32. ΠΙιά 
Β8η6 θοπαπι, απ06] ἴῃ ΔΘ ΘΠ40. ΘΘΓηΪ αι, πηδίῃ 818, τη. ἴτη- 
10 Ὀ1]Π1ὰ σΟὨ ΘΙ ρ  δίασ, δχρ] σατο ποθὴ ροίοβί; ρα! Πγ! δαΐθιη 

ῃδίαγδ, αασππ ΟΥΪΠ6. οὖ Ῥγορου0η6 τηαχίπηθ ἐδ Πηϊδίαν ( οἵ. 
Ροοί. 7. 1450) 37), πιαί]6515 Γοοὲ ποιηθὴ ΠΟη Δα! 6αΐ, ᾿ρΡ581: 

[ἈΠΠΘἢ ΓΘ} ΠΕΠΠῚ ἸΠΔΧΠη6 ἃ]... Εὰ ἦ6 τὸ [που] θη 8 56. [10] 
αἀἰβρυϊαίασιι. ΑΥ. Ῥσοις, ὁῦ ; χαρά πὰπὶ ἴδοουῖ οὐ αθμη 
ΠΡταπ τ ϑβρίοἷδί, δαί θη ἰφηοτο. Ὠχοῦ ααϊβρίαμι γ6].. 7. 
1072α 84 νε] ΝΝ 4 τεβρίοϊ; βοᾷ ποιίγο ἰοθὸ 14 ργϑδβύδίῃτσ, 

αποα 56 [δοΐαταπι Ατ. ἢ. 1. ἀϊοῖ. Νδο βιύποογο νἀ θίαγ, φαοά 
ϑοθνν. δθο ππίνογβο δα ΠὈγῸ85 46 οοοὶο στοίθγοημα ραΐαδί, 

Ϊὴ ἰεοχίι σΟη δε! π6 η40 φαορά ΔΙ Οἰ165 ἃ ΒΟΚΚΟΥΙ ἰθοοη6 
ἼὝΘΟΘΒΒΙ, ΤΑΙῸ ψ6] ἴδοι ]θ ἀρρᾶγθ: γν 6] ὄχροβιία ᾿ἅπὶ δϑί ἰὴ 
ΟΡ ϑβογνδίοηιθι. -- 1077. 32 δά χινούμενα α οοἀ4ἀ. ("7 δά.- 
ἀοηάπ5 ν]ἀθέμν ἃγίοα 85 τά, πδιηαπα εἶναι ρταθαϊοδίαμι οϑύ, 

κινούμενα 5αθ᾽δοίμπμι; ἰίδαιαα ἀγίϊοα 5 δἀάθηάιιβ οϑύ ριον 
δία δα έα5 δβδὲ δηΐθᾶ δά χωριστά εὐ μὴ χωριστά νεἰ ροβίθᾶ 
δὰ μαϑηματιχά. --- 1077ὺ 36 54. τοίπα!, 4αρηΐδη) τη 6118 
ἸΏ  ΘΏΪΓΘ. ΤῊ] ΠΟ ΘΟΠΕοἿ(, δι θη ἀδέϊοηοπὶ ρτοροβίίαιῃ Ο 8. 
Ρ. 45, Ποού Βα βρϑυῃμθηάα 6856. 1πέ6] Πρ γθ 4πᾶ6 ΒΓΘΙΘΓῈΒ 
ἙΟὨέγα τποηοί, Ψεη. [,{. Ζοι. 1543. Ρ. 857. --- 1078. 20 δνέ!- 
οαϊαπι τήν ΑἸοχαηῆγο δυοίουα ροβέ φῆ ροποηάιμ 6888. 46- 
π]οηβίγανι ΟΡ 5. ρ. 107. Αἀ οοπἤτηιηδηάδιη ἤᾶπο ομηθπηάδξο- 
ΠΘ6ΠῚ ΡΓδοίου ἰο608 1ΠΠ1Ὸ Δ]]αΐο58 Δ 2. 10894 21. 11. 1052) 52. 
ΘΟ ΥΡῚ ροίεβέ Δη. ροβί. 1 10. 76) 41: τὸν γεωμέτρην ψεύ- 
δεσϑαι, λέγοντα ποδιαίαν τὴν οὐ ποδιαίαν. γγτ. 1 40. 49) 85. 
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11. 9Ὲ ΕΘ: ο. 4. ὕ. 

ΓΆΡ ΝΥ 

()ιυιἱδιια. ναἰοπέδιι5 ᾿]αίο ἱπαιιοίιιδ δἱξ, εἰ ἐάίδαβ 6886 ία- 

ἑμονοί. 1078ὺ 7.---32, ἑάδαδ πθὸ ροῃθηάίαβ 6586 66 ρῇὴῸ δαϊι- 

δὲ5. παθοπάαβ γουεηι δοηϑὶθεϊιιηιν --ς 108θα 1]. 

1078 7 περὶ -- 82 προσηγόρευσαν. ῬΙαίοπίοδηι 46 
14οἷβ. ἀοοίν! πδ ΡΥΪπη μη ΡῸΓ 856. δχοιίογο ᾿πβϑ α!ξ, ΠΟΙ τη 
Βα ὶζα γαίϊοηθ ΘΟΤ ἢ ΠΕΠΙΘΓΟΤΕΠΙ, Δα] 0115. ἀθατιπ ΠδίΠ Δ ΠῚ 

ἀοίηἶτο 5101 νἱἀθθδπίαν, ἀλλ᾽ ὡς ὑπέλαβον ἐξ ἀρχῆς οἱ πρῶ- 

τοι τὰς ἰδέας φήσαντες εἶναι 11. Εἰ θηΐμη 686. δι μπθηΐα- 

068, φαΐϊθι5 ᾿ηΠποίι8 ΡΙαίο 1ἀθ 85. ἰδυιαιιᾶπη βιι βίδ 185 Ρ ΘΓ 
86. Θχβιβίθηξθβ ροϑι!, βῖνθ οὃχ ἰρϑ8ὶ8 ΡΙ ίοηϊβ 15 ΡοἴπηαΡ 

βῖνθ οχ Αγιβέοίθίθ, οἵθηθβ 60 ρευπθηΐ, αὐ 4686, 1. ὁ. 85ρ6- 
Οἶα5. ΤΌΤ πὶ ἱπημη πα Ὁ 1165, ΠΘῸ ΨΘΙῸ τι ΠΕΠΙΘΙῚ ἀὈβοϊαΐο ρΡο- 

πδηΐαγ, [Ἰίδαια δὲ ΡῈ. 88 σοῃβθῃΐδποιηι οϑέ ἃ 1110 δοαπῖο- 

υἶββο ΒΡ] αίοηθμι ἴῃ ΡΟΠΘΠα 15 Δρβο αΐα [4615 ἃ. ροβίθῃ ἀθμλ ΠῚ 
6038 Ρ6᾽ 5βἰηϑαίαγα πο ἄδη] ΠΕΠΘΓΟΤ ἢ ΘΘηϊ8. «(ἰ6ΒΟΓΙΡ51586, 
οὐ δὶβ ψϑυθὶβ ΑΥ.ὶ ΟΠ ΠΡηδέαν, απ. Ομ} ᾿ποθυίδθ ΠᾺ6Ὶ 6588 

δαίπιηεί 26] ον Ρ] αὐ. δίαα. Ρ. 240 ποαᾳᾷθ 'ρ886 βἰση!ΠΠοαν Π6- 
486 δαυϊά θη αἰνηγο ροββιη. --- ΟΥΙΘΊ 68. δαΐθῃ Ῥ]αίοη!- 
οδ6 ἀοοίτίπδο εχ Ηοιδο θα (618 τὸ πεισϑῆναι περὶ τῆς 

ἀληϑείας τοῖς “Ἢ. λόγοις, 1. 6. τὸ πεισϑῆναι τοῖς λόγοις 

ὡς ἀληϑέσιν οὖσιν) εἰ ϑοογαίίϊοα. αἰπεῖρ! μα ροτίπάθ δἴψαο 
Β. 1. ΑΥ΄ τϑροεῦ 4 6. 987α 52 ---ὐ10, εἴ. 719. 108θα 3 --- 13. 
Αο ἀοἤηίθπαϊ φαϊάθη ῃοέϊΟΠ 68 βύπαϊαπι ΘΟ ογδέϊ ἑαπηαιιδιῃ Ρ6- 
Οὐ] γα οὐ ποόυα ΑΤ. {θοῦ 0 ἀπθ δαί, αι πὰς δά 
Θαῃάθμι τι Το] ΟοΥἸ 5 οὐ ΡΥ ΠΑΘΌΓΟΙ σΟπέμ]ογαμέ, δχίρϑι 

51η{ ῬΓΟΙ͂Ι, οἵ. ἀ6 Τ)οιποοῦίο Τγθμα. 46 δη. ρ. 212. 46 ρατί. 
8η. [1. 642« 20. Ρἢν8. 1 2. 194« 20; 46 Ῥγέπαρονεὶβ εἶ. δά 
«4. ὅ. 9574. 20. (θὲ οοπϑβίγιοίοῃθ οΥδιημδίϊοα δπιιηοίδέι 617: 

“Ξωχράτους δὲ χτλ. εἴ. ΟΡ 58. Ρ. 38.) ῬοΠη θη 415. δαίθπι πο- 
ΠΟὨΙθ 5. Οριιβ μῖσβα (εὐλόγως 23) ϑοοΙδί! Αν. ἀϊοῖϊέ, αὐ τὰ- 

ΤΟοΙΠΔ 1 οὐ σοῃο  αάθ ροββοί, φαΐϊα ΘΟ ΠΟΙ αβί Οοἢτι ΡΥ οἰ ρέμα 
ἃ ἀοἤηϊίοηθ ραϑίθηδιμ 510, ὁ 24, εἴ. 46 δη. 1 1. 402) 25 οἱ δά 

Ζ9. 10344 31. Ῥϊα]δοίϊοα αιΐάθιη, αὐροίο ἐθηία θα ημ4ἃ γαίίο- 

Οἰμδηαϊ δὲ ρΒ]οβορβδηάιὶ ταίίο (εἴ. δά Β 1 1ηϊ{.}, ποηάτιπι 
ΡΓΟροβίία δἰοαϊβ τοὶ ἠρέϊοημθ ἴῃ αἰαιηηθ ρᾶγίθι ἄθ δὰ 
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ἀἰδρυίαγθ δὲ ᾿ΐὰ νϑυατὶ ἀρργορίμπαγο ροίοβί; 5684 δὰ ιθπι 
Ροβίθα ἀθιηπηι ( οἷ. 4 6. 987) 32, υὕχὐ ογαῦ ἃ βορ ιβεβ δὰ δἷα- 
ἀοηάδμι, ἃ ῬΙαίομο δά ἱπνθηϊοπάδῃ νου αΐθπι πἀϑαγραΐα ( εἴ. 
Ἠόγάον Καὶ. Ἰλαγϑύ. 11. ρ». 125}, ἃ} Ατσιβίοίε! α βοϊθηξίδα δά 

ἔονπηδπὶ γϑάἀδοία οβϑβϑοί, ϑοογαίθβ ργοΐθοίο, αὖ τα] οοἰπαπάο 8}1- 
ααϊα ᾿πνθηΐγ ροββοῦ, ἴῃ ἀθπΙ θη 415. πο ΟΡ 115. ΡΥ μηδ) ἀ46- 
Ὀεθαΐ ἂο ρυδθοίραδπι ΟΡ ΟΓδ ΘΟ] οοᾶγο. (26 τῶν ἐναντίων 
χτλ. οἵ. δά δ 2. 990α 20.) Ῥτδρίθν ἀθἤηϊ 065 ἱπνθηίοβ ρῥτί- 
1η1|} ἃ ϑοοιαία Ασ, αἰοὶς τοὺς ἐπαχτικοὺς λόγους «28, εἴ. 

Βηνδη 15 ἀαβοι, ΠΠ 1. ρ. ὅ0. --- [τη μὰ5 4 θη [0 Π65, ἃ 80- 

οΓαίΘ ρυδθοῖριιο βίπα!ο ἰην δβυϊθαΐαβ, Ρ]αίο βοιαηχὶέ (οἱ δ᾽ ἐχώ- 
ρισαν, οἷ. δὰ “4 0. 9870 8) ἃ τογαπι 5651: πη ΘΟΙΩΙΠ ΠΟΙ 6 

οὐ ἰδιηατιδη} 815 δ η 185 ΡῸΙ 56. 6586 βδίαϊ. 

1078 82 ὥστε --- ὅ. 108θρα 11] τεϑεωρημένοις. Ἐπ 6- 
ἄδπὶ ταί! η 685 δ το[αλα πη α8 ΒΡ] αίοἢ5 [4685 ρσορα ᾿ἰβδάθιη σψϑὶς- 

15 (εἴ. ργοόοοαι. Ρ. 27. Ο"»5. Ρ. 67) δχροβίίδο βπηΐ Ζ2) 9. 990) 6 
-991 9, 1 685 πθοτίτιβ οχρ οι. Ῥδιοα ἐδηδιμ ν υθα μαϊο 
Ππογοὸ δυιηΐ ργορτία 1079 8 εἰ δὲ τὰ --- 11 γένος, 4ᾶ8 “αι 

Αὐιβϑίοίθ ϑϑμὴ γον ἈΡο θη ζδ 4] ΓΔΕ ΟΠ ΘΩ} δὲ Θὰ πι 115, Πα8 6 

Ριοχίηθ βαπηΐ αἀϊβραίαία, ἀρ(ϊδβίπηα. σοΟηοἰ δ, ρτῖηῸ ἴῃ ἢΡΓΟ 
ΟἸΪβΒ8ἃ 6886 ΤΊΘΠΩ, 46 14. Ρ. 22 ΟΠ 5ϊπη6 νϑυϊία 5. ΒΡ 6616 
βαβριοδίαν, Εθημ μη δηΐθα, [0796 39 --- ὁ3, Ατὶβέοίθ 68. πΠοὴ τη ]- 

ΠΟΙ65 δχϑίβίουο αἰ που] αΐοβ. ἀ θη ηβέγαν!, δῖνο 415 1685 πᾶ- 

ἔπ 6 δἂὺ ΠΟίΙΟΠΪΒ, 5:06 ΠΟΙΏΪΠΒ. ἰδ ηϊ ΘΟΙΠ 1 ΠΙΟΠ ΘΙ ΟἸΠΠῚ 

ΓΘθτ5. 56 510 1Π}0015. ΠΤ Ὲ βίαια. ἴα Δα 6. Θδπὶ ({]- 
6 ν᾽ ΓΟ 4], 4αδ} 4118. 1881 τη 6 ἀἴδι ᾿ΠΓ6Ὶ αἰγαΠ 18 

᾿ΠΘΤΘΑΙ 5101 ρΌ586 ν᾽ ἀθαΐαγ, υὖ ἀϊοαί, πούϊοποιῃ 4686 ΟἸΤΟΠΠΙ, 

αὖ ΠΟΟ τη! ΘΧΘΙΡ]Ο, οδίθγοααϊη ΘΔΠ 6) 6856. 86 ΒΟΙΪΟ- 

ΠΘΠῚ ὉΠΙν Βα] θη. ΟἰγΟ  Οσιπη 56 Π 51 1]Π1πῃ, 56 δεσοάογο δα 

πού οποι ἰάθαθ οἴγοῦ!! μος, 4ὰ06 Θϑὺ Θχθιηρ δ 5651} Ππ|Π|, 
τὸ δ᾽ οὗ ἐστὶ προστεϑήσεται 06. Ηοςο δημη ῥτούβιιβ ἰΠ8Πὸ 
6586 σοῃίθηαίι. Νά ἡππμῃ ΠοΐίΟ τοῦ αὐτοκύχλου δχ ρῥἰυτ1- 
βὰ5. ποίϊ8 σομηροβιία 510, 4αδλπη ἀπᾶδαπθ οὐ ἰρβὰ Ι͂4θᾶ6 διᾶ- 
θθαύ αἰϊοηϊξαίοπι οὲ δϑίθγ 8} Πδίμτδμι, οαἱ 6χ ἢΪ5. Δ ΠΟ θη- 

ἄπαπὴ 510 ΠΠπ4 δάαϊαιηθηίαιη, πο ρΡοίοβῦ ἀθοθγηϊ. [)οῖηά8 

ΜΠπῸ Δα αυπθηΐα αι ποΐαθ 060 ᾿πο[ ιϑι1πὶ 510 1η ΠΟΙΪΟΠη6 

1686, οὐ ᾿ρϑίπη ρου! ΙΔ 681 6588 (οἵ. δὰ Ζ 14. 1039) 11), 
ιἰ τὸ παράδειγμα εἶναι, ἀποπίδηι δ ΟἸΠ68 ρογ πού 14688, 
ται ἰἄθα ροημθηάα 56 ἴῃ οθίθυβ ἀοιημδη5. Οποά α(αδπη 
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ΔΡΘΟΓΔατη 510, Π6 σοῦ ααϊά δι τηοηοὗ Ασϊ βίο 65. --- 1079 21 
Εὔδοξος, οἵ. αὰ 44 9. 9914«17. ,, 8. 1073} 17. Βναη 415 656}. 1. 
Ρ. 489. ---- Τ08θα 9 διὰ λογιχωτέρων χαὶ ἀχριβεστέρων λόγων, 
1. 6. οἰπβιηοαϊ ταῦ θα8, 46 ΔΟΟΙΓ Δ 5. οὐϊα πὶ δΧχ ἴρ80 λόγῳ 
". 6. ποέίοπο ἰάθαγιιμι ροὐίαθ βαηΐ, οἵ, δὰ 1 8. 1005 22. 

ΕΠ. 9Ε ΝΕΠΕΕΙΕΝ ΒΡῈ ΔΕ ΕΝ, ο. θ---9. 1ύδθα 21. 

(Α͂Ρ Υ]. 

Οὐδοβίϊοηθπ 6 Πυμη6 1715 16 }1}0τ|5 βῖνο 115. 46 ΠΌΙΠΘΓ8, 
405 Ρ͵ΤῸ 55 δ Π 6115. οὐ ὈΎΙΠΟἾΡ115 τθσαιη ΠΟΉΠ.ΠΠ1 ρΒΙ ΟΒΟΡΒΙ 
Ροβαοδυπηΐ, φαστη Ρ] αἰ 5. ΡΟ 5βι μι διοίογ δία οἰεοίατη 810, 

αὖ ἰαηία οὐ ΑἸ Θπ]α οὐ Βα ΕΠ ας Αὐὶ ρΡογίγδοίαγοί, Ρ]αΐο 
αυϊά πὰς 46 τὸ βίαξαθυε ρδαοὶβ δηΐθ ν᾽ ἀθίαν 5 ἢ ΠΟΘ πη. 
Ῥαποῖβ. δαΐίθαι (οἰ αΠΟῚ [Ισοὐ οὐ ἰαπίαηι Θχροβαΐϊββα βα{Ποἱ οί, 

ααδηίιμη δα 1η06}}ΠΠ0 6 η απ ΑὙϊ βίο θ 18. ἀἰβριυι ! η ΘῚ. Τ ΘΠ αΪτΙ- 
ἰὰγ; ᾶθΟ ΘηΪπ] Γ658 ἃ “ΟΟἰ551η}18 ν᾽ Γ]8, 401 46. ΡΒ] ΒΟρΡ Ϊἃ 

τδθοοσῖπι ἰην Θβ νου ηΐ, θὰ δϑὲ οἵ ἀοοίγηδθ οορίδ οὕ ᾿π6]1- 
ΟἿ δουτηΐηα ἐγαοίαία, αὖ 60 ἔογα ρογνδηΐαμι ν᾽ ἀθαΐαγ, 410 ΡοΓ- 

ΘΗ ΡΌ586 ΒΡΘΓΘΙΠΠΒ ἴῃ ΓΟ οἵ ΡῈ 56 ἱποϑῦίαᾷ δὖ Ὠἶχᾶ ΠΟῚ 

γΟΡ 15. ἸΡΒΟΤΌΠΙ, ἀ46. 4αϊ 15. αοὶύαγ, ΡΒ] ΟΒΟρΠοσαιη, 5664 (αϑίϊ- 

ΠΟ ἢ 5. Β86Ρ6 ΡΆΓΌΙ ἰπέθι 858 σΟηρτι 8 γ 6] Αὐϊ βίο! β ν 6] ρο- 
βΒέδυ!οστη ἱπέθγργθίαπιῃ ; οἵ. Τ τη. Ρ] αῦ. 46 1ά. οἵ πα, ἀοοίἸΠᾶ. 

Βνδηκ 15. 656}. Π| 1. Ρ. 211 54ᾳᾳ. Ζ6! ον Ρ]αΐ. δέπά. ρ. 239 544. 
ΡῬΗ. ἃ. ατ. Π] Ρ. 210 544ᾳ. 332 544. 

ΡΙαίο «αΐιι5 οδιιβῖ58. δα ἀιιοίιι8. 5ἰ(, αὐ ἴῃ 4615. ΟἸΠΠ ΘΠ Γ6- 
ΤΠ) ΒΒ ἢ 8} ΠΛ ΘΗΪΓΘ 5101 ν᾽ ἀογοία θαβαι6 ἰδιηηαδη) 58}}- 

βίδηςαβ. Δρβοϊπίθ ροπογθί, οὐ οχ {ΠΠγῖ8. ᾿ρϑῖπ5. ΡΒ] ΟΒοΡΙ ἴα- 
ΟἾ]6. σοϑ ΠΟϑοἰίαγ οὐ δρίϊββίμηθ βἰ θη Ποδίαμη δύ ἃ0 Αὐἰϑίοίο]ο, 

εἴ, 4. 1087) 12 εὐ δὴ 41] 6. 987. 32. Ἑμππάοιη νϑῖὸ ἰάθ85 δά 
ΠΕΠΊΘΙῸΒ ΤΟί 1556. οὐ 1ἀθαγμη ΠδίαγΔἢ ΘΙ ΠΌΠΙΘΙῸΒ. ΘΧΡΓ68- 

51556, ΘΧ ἰρϑίιι8 ΠΡ ΥῚ5. ΠΟ ΡΟΒΒ.ΠΊ115. ΘΟ] ΠΠΘΘγθ, ποάτπιη ΡΓῸ 
σοτίο αἰβτιηανο. Αἰΐαηθη εὐ Αὐίβίοίθ δ ἐθβε πη οηΐα οἷτι5. δα ηΐ 
Ρομαογῖ5. οὐ σοη τη δηΐαν αἸβοιρα!οσαι Ρ] αίοηβ ἀοοίτγπα, αἵ 
γοῖο Β]δίοπίοα ααϊη Βᾶθο 510 ἀοοίγίηα Ποάΐ6 ποῖηο ροβϑβὶῦ 4{- 
Ὀ᾽ΐανο. Μιάοίιμγ δπέθῃ Ρ]αίο, αιδπίιππι ἀἰνίπαγ6 ῬΟΒΒΕΙΠΊΠΒ 
ἀ6 ᾿Ἰηΐθγηᾶ εἰιβ ἢ] βορμΐδο οτὶρίπο, ἰἰβάθιῃ ἴογθ δά Βὰἃ5 86η- 
(6 η0185 ται! οἰ δ ΟἸ5 ἃἀἀάπεοίαβ 6556, αΐθ5. ρϑιηοἱ Ρυ- 



540 Μ 0. 10θ8θα. 

{ΠΔΘΌΓΟΙ, [Ιοοΐ ΔΙ φαδηΐο ΔΙ], ὨΠΙΠΟΤΙ8. ΒΕ] 8) Θβ5θη 186 
αἸρηϊαΐθηι δββιθ Πδυθυδηξ, ΝΟ ΘΓΙ8Β. Θηΐμ ἀ6 ΠῚ} δ Παμη8- 
ΤΌΤΙΙΠ] ἰΘθ6. ΓΘΟῚ ἀαδοοσηᾳιθ νοὶ] βαηΐ γοὶ Παηΐ, ΠΘΠΪ ΠΟΙ 

Ροίοβὺ ἰδΐθγο ρα! !ο δοῦα5. Ὠδέαγμ ΓΟΓμῚ ᾿ς ΐθ μη ; {6 ΠῚ 

ΠΠΠΠΘΓΟΒ ἰρ505 Ρΐδηθ 6886 ἀθῇηϊίοβ, αὖ 411 4115 Το 5. ΠΘΒ 
ἀδβουθαηΐ, ἀρρᾶγοί. ἴαμι Ῥ]αίο «αππηὶ ἰἀθαγαμ δοίθι πα οἵ 
᾿πη {8 }}}}} ΠαύαΓἃ ὉΠΙν ΟΥ̓  [αθ ἢ ΤΟΙ 5ΘΠ51 1111} ΓΘΟῚ 86 

ἀοἤηῖγΙ οὐ δά 5: }Π{πά|]η 6 πὶ “αδη δι οἵ βρθοίθηι 6586 ἢ 186 
ΡοΙΔποὶ βίαίαϊββοί, 146 85 δα π) ΡῸΙ 856, ΠᾺΠα Βα ἃ ΤΘΓΙΙΠῚ 
56 Π510 1 πΔ ΤΔΊΟΠ 6 ἀσθΠηϊγα ΠΟῸῚ ροββεῦ (οἷ. Ζ 16. 1040) 30), 

4185 [Δ π] 6 ᾿ΐα ἀαἤΠηΐν 1588 δα σΟΠΒΕΠ 868 65 οἰ οῖα ααϊιη 
τ] ΧΙ 6. ΤΟα ΙΓ Ογοία  : ῬΓΟΠΠΠῚ 58η6 οὐδ, αποά δά 1άθὰ85. ἀ6- 
Πηϊθη 85 ἀοβιἀθγαγοίαν, [ἃ τϑρϑίογο ὨΙΠΠΘΓΟΓΙΠΙ 6Χ ΠδέμΓδ, 
ἰἀδαβααθ Γϑίουυθ δ ΠιπηθΓΟΒ γ 6] ΠΠΠΠΘΓΟΒ ΡΓῸ 5υ 10 0115 δά- 
ΠΡ όγα ἰάδαγαμπι (εἴ. ὙΠΘορμν, Νεί. 313,7: Πλάτων μὲν οὖν 
ἐν τῷ ἀνάγειν (τὰ ὄντα) εἰς τὰς ἀρχὰς δόξειεν ἂν ἅπτε- 

σϑαι τῶν ἄλλων, εἰς τὰς ἰδέας ἀνάπτων, ταύτας δ᾽ εἰς 

τοὺς ἀριϑμούς, ἐκ δὲ τούτων εἰς τὰς ἀρχάς.). Οποοσαμ- 
4π 'π δ ΤῈ ΨΘΙΡΠῸ ιτιζᾶμηιγ, σ ΡΠ} 1η89185 οϑί η6 ηἰϊ- 

ΤΠ, Π8) Π6 ΡΔΓΠῚ Θᾶϊη ἀδἤηϊδηι8. Ῥ]αΐίο δ ηΪπὶ ἰἰσθέ 

δχ Δυϊβίοίθ!β ἐθβθηοηϊο ἀἰχίϑβο νἱἀοαίαν τὰς ἰδέας εἶναι 

ἀριϑμούς, ἰδιῆθῃ ΠῸ5. πιηοτοβ, 4πὶ ᾿ἀθαγαμ χρυ που θηΐ ηδᾶ- 

{Δ ΠῚ, ἃ ᾿ηΔ ἢ ΘΔ 1615. Θὰ αἰβεϊηχηῦ γα! 0 6, 4086 ΤῈ γ 6 Γὰ ᾿ρ581}) 

ὨΠΠΘΓΟΥ ΠῚ ΠΕ 8 ΠῚ ΡΘΗηΪἐα5,. [0] 6γοῖ, ἨῸ5 ΘὨΪΠῚ ΠΠΠΠΘΓΟΒ α1- 
χἰύ 6886 ἀσυμβλήτους, ΘΟΏΒΟΟΙΔΙΙ ΠΟ ΡΟ586 Π60 ΘΟμραΐαΙ 
ΔΙτοσ. απ αἰΐογο. δε αασμη ὨμΠΘΙ5. δἰ βίγδοίϊβ, πἰροία 
μη  Ϊ 1}}0 8. οἰπβά θη. 5ρ6 6161, ᾿ᾧ ΠΘΟΘΒΒΆΤΙΟ {ΓΘ 11} 

51, αὐ Ἰπογοιηθηία ἃς ἀδογθηιθηία 6 856. οἵ οἰποίδηξ οὖ ρᾶ- 

ἰδηΐαν, ἢοΟ 4] ῃρρδί, 18. ΠΕΙΠΙΘΙῸΒ ᾿πϑη]οϑίο ΠῸῚ ααδηςᾶ- 
(65 ἀοἤηϊία5. 6586 αϊεϊέ, βϑά αι! αΐθβ ἀθἢΠ ηϊία8, απᾶ8. 4 

᾿ρ8858 ἀθβοῦῖ θοῦ ΠῚ ΡΟββιέ δ] ΠΌΙΠΘΓΟΤΙΠῚ ἱπΠ8 ΟἽ Π6 ΠῚ ΘΟΗΐι- 
οἷ, Αἰᾳφαθ Βαῆης 46 ᾿υμηου 5 ἀοοίγηδμι, 486 ἴῃ ἰρ88 Βἰδίο- 
5. ΡΙ]ΟΒΟρ ΐὰ νἱχ δἰίδηη. ἀαδιη ΔΡΡ ΘΠ οῖ5 Ἰθοιμι ροΐοϑέ ο9}- 
{πο γ6, ἢ οχ ἀἰβεῖρα! 5 Ῥ]  οἢ 5, 4α] ἴῃ ΡΒΠΟΒοΟρ Ια τηδρ βίγὶ 
Δοαα!ονιαηΐ, ἰδηίοροῦο δαδιπμανθυιηΐ, τ Οἶδα, αποα δϑύ 

Ῥ]αύομΐ 6. ΡΒ] βορρᾶ. οαραΐ, ἰάδανη ἀοοίηὰ ἴῃ ΟΧαα!- 
γϑηάα πιμηθγοχμη ἢΠΠΟὐτπὶ τίη 6. ῬΓΟΡΘ ὑηϊοα οἰ ογαγθηΐ, 
πηἀθ Τ᾿ 6} ΠΟ αν σαν ἰδηίαη} ΟρΘΓὰΘ. 115 γϑίαίδη 18. Ασ. ἐτὶ- 

Ραοῦ. ΝΕηίσιμ αι πῃ Θ᾽ ἢ 15. ν᾽ ἀθγθηίαν [αβδ6. δά ρΒΠο- 



ΜΘ. 1θ8θα. 54] 

ΒΟΡΒΔΠ ἀπ ΠΟῸῚ ΔΡ ἰ851η}18, ἴῃ ἰρϑᾶ ἀοοίτίηδο ΟὈβοαγιίαΐα ἃτ- 
ΘΔ ΠΠΠῚ ΠΟϑοΙΟ απ ἃς αἰνίπαιπη δα ρΓα θα ηΐιν, (πη Ῥ]ίο 6 
δαΐθηι ἴῃ ἀοἤηϊθηα ΒΟΥ ΠΠΠΠΘΡΟΤΙΙ ΠΤ ΠΟ ΡΙΤΟΓΒΙΙΒ 
σοΟμβοηξ θαηύ: Ῥ]αίο ὨιμΘΓῸΒ. ἰάθαϊοβ βῖνθ ἱποοηβοο οὶ} }}}65 
αἀἰδεϊ ηχουαΐ ἃ πη] ΘΙ [1015 ΠΕΠΊΘΙ5; ἃ0 ἢᾶς Γδίίΐοπο ἀσδάοθ- 

μηϊοὶ νϑίθυθβ ἴῃ τἰγαηηιιθ ρᾶγίθηι αἰἰβοθββογιιηξ, βαθ]αίο σοὶ] 
146 4}1 ψ 6] τηδίβοιηδίϊοο ΠσΠΠ6ΓῸ γ6] αὐτί αβαιι6 ΘΘ 6.15. αἰ βουῖ- 

τ] η6, εἷ. δα 1080) 14. 21. ϑεοιμηίηα β8η6 ΠΟΥ Ρ]ΔΟΙ [ΟΥ̓ 
ΟΥΐ απ [ἢ 'ρβἃ σοΟπἐποϑηΐαν ῬαίοἾβ. ἀοοίγ δ; οἷ5. ΘῃΪπὶ Πα- 

ΘΓ] ἸάἀΘα 165 ᾿ΐὰ ἴῃ τη 60 βιιπὲ ρΟβ1 Ἰηΐον ααδ!ξαξϊναπ α1- 
Θῃϊ θη Τἀθαγιι οὐ «αδηε  αὐϊναιη τη δ ΘΠ] Δ. ΟΟΤ ἢ ΠΠΠΊΘΓΟ- 

ΤΌ, τ ΤΠΪΓΙΠῚ ΠΟῊ 516 608, πὶ ἴῃ 115. ΘΓ ΘΠ 415 ΟΡ ΘΓ 60]- 
Ιοεαγθηΐ, Ἂἀοίοχίββο ἃ τπθάϊα 118 πδίαγα, ατιὰ8 Π60 ΘΟρΊἐατὶ 
Π6Ο ΘΟΙΠΡΓΘΠΘΗΟΙ αἰ 040 ρμοίοβέ, οὐ δὰ δἰξογδιη τ 8 Π| 
Ρᾶγίθ ἢ 86. ΘΟΠΥ ΘΓ 588. 

Ηδηο ἰριεαγ 6 Πυιπη6 118. ἀΟοἰ]η8}}, αι8 6 Π| 5191} Πᾶν οὐδέ 

ΡΙαίο, ἀθβουιρβογαηΐ Βα. 18. οἰ 8. αἸΒΟΙρ.], Ργορίαβ δά Ῥυ- 

ἐπ ΘΌΓΘΟΒ δοσδάθηΐθβ, τί ρίθηθ νἹἀθδίτι δυο 586. Ασιβίοίθ 85 

ῬΥΪΠ αη ΘΧροηϊξ, αού ΡΟϑ51η} ΟΠΙΪΠΟ ΘΧΟΟΘΊῚ ΔΙῚ Τί Π 68 

ΠΟΙ 86 ἀἴνθιβδθ 8] 415 ΠΌΠΊΘΓΟΒ ΡΓῸ 550 {118 οὐ ρυ η ΟΡ 118 
Ροβαονῖέ, 108θα 15 ---ὐδ, ἀοίπάα. 4πᾶ6 φυϊθαβαια ῥ᾽ δου ηΐ 
ῬΒΠΟΒΟΡ ΙΒ. ομαγγαί, 1080 6 --- 396, δίφπα ᾿ἴὰ ἀδιηαμῃ νἱὰ ἃς 

ΓΔΙΙΟΠ 6. ἈΓΘῈΠΙ ΘΗ ΠῚ 58 {15 τη ηϊΐα 5 ηϑϊα ἀθίηοαρ5 γοίαὐαγα 

1Ἰηϑεϊα1ξ, ο. 7 544. 

α) Ιθϑθθα 15---δ. Οτἴμηθ5 αὖ ᾿ῃηνϑηϊαί ἢ 85 ἀοοίγ!πδ 6 

ναγιθίαίθβ, φαοίφιοί νοὶ οἰ ΠηΘῚ ροββαπέ, ἀαρ]16 6. αὐϊέαν ρᾶτ- 

Ἐοπ6, α 1 --- 57, «87 --οὐϑ, 488 ἀοἰηάθ ᾿πέου 86. οοπϊαη- 

οί, δ4. 5851 4018, δϊξ, ΠΕΠΊΘΙΠ βέδξα! 6556. Βα 5 δ ἢ 18Π| ΘΓ 

856. Θχϑίβίθηίεπι (οὗ ἡ οὐσία --- τοῦτ᾽ αὐτό «16, 1. 6. τὸ ἀρι- 
ϑιμῷ εἶναι), ορογέεε ἤτοι εἶναι τὸ μὲν πρῶτόν τι αὐτοῦ τὸ 
δ᾽ ἐχόμενον, ἕτερον ὃν τῷ εἴδει ἕχαστον «17. Ἐχίγοιη}8. ΒΪ5 
γΟΓΡῚ5 Ἰηδη] βίο ΑὙΊ, βρη ποαΐ 4] 1618. ἀἰν ουβιἐαίθη 6556 [ἢ 
δ15. ΠΌΠΙΘΥΙΒ; δά δαπάριῃ 5]: ΠΟ μἀδη ῬΓΟΧΙΠηΪ5. βέδίϊπ) ψΓ- 
θὲ5. ἴρβο υὐύαν Ῥ]αίοηΐοο σοοᾶθυ!]ο ἀσύμβλητος «19. Νιμηϊ- 
Ταϊη 4) ΠΙΠΠΘΙ8 Δρβίγδοῦβ {Ππ44| υὐ οἰηξ συμβλητοί, ἱπ4 6 
δοοϊάδί, φαοα πΌ]Π] τη ἴῃ 115 δὲ ψαδ]  αὐ5. ἀἰβουίπηθη 564 πῃΐοα 
αδη 85 αἀἴνοῦβα, δα 146 ΠῈ ΡΙΌΥΒα5. ΤΘαΪ παἰγαπι ΠυΠΏΘΓΟΒ 6]- 
χοιὶβ ἀσυμβλήτους 6556. δἃῃ 4υδίίαία. ἰπέον 56 Αἰ Πογγθ. [Ἢ 
θα μ46π| δαΐεπι βϑηίθηζίδμι δοοϊρί ἐπα βαηΐ θὰ σοῦθὰ, 41 θ5 
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ἡ 

δηΐθα δου 6:1 ΠΟΤ ΟΥ Πδίθα πη) ἀ βου ὶε: εἶναι τὸ μὲν 
πρῶτόν τι αὐτοῦ τὸ δ᾽ ἐχόμενον. Ῥοβδιιπί 58Πη6. 8 γ60]8 
ΔΒ. 1 Πυμηθτὶ γ ΓΘ τηδ μη] δίϊοἱ, τὖ αὶ 'ρ80. ΟΥΪπ6 οἵ 86- 
τἶ6 518) ααἰβαᾳιθ νἱπὶ δα! ρἰβοδηΐαγ, 564 οχ 115, 486 Β6αθθῃ- 
(τ, ν 15. ἀρρᾶγθῦ ΠῸῚ τη] 115. 46 5616, βεά 46 ογαΐηθ 
ααοάδιῃ 418 1{8{18. δὶ, 4 αα! ἀθη ΡΟΒίθυ!Ο 68 ΠΌΠΟΙ ΠΟ 

Δα 115. ἀπ᾿ αι ιι5. 6χ ρυὶουῖθ8 οΟμ Ποίαν (οἴ. 431}, 564 

βρθοΐθ ἀΐνειβδθ δὲ αδ]αία ροβίθυ!ουο8 διπέ. Ἐμππιηάθμι ᾿ρϑἰι5 
φιδ! α 5. οτἀϊπθιη ἀθίηα. ἀ6βου θῖν 8 νουθ]8 12: τὸν μὲν 
(ἀριϑιμὸν) ἔχοντα τὸ πρότερον καὶ ὕστερον, υἱ ἀρρᾶγοαΐ νοι- 
ΒΟΥ πηΐο αἰβου θρδη δμι 6888 5.56 πυμηθγα5 αἰοϊξαν ἀσύμ- 
βλητος, βῖνα ἔχων τὸ πρότερον χαὶ ὕστερον, Ξῖνα οὗ τὸ μὲν 
πρῶτόν τι τὸ δ᾽ ἐχόμενον, βῖνα διαφέρων τῷ εἴδει, οἴ. Ζε|- 
Ιὲν Ρἢ. ἃ. ἀτ. 1]. ρ. 211,1. --- ἴδπὶ Β]ο ΡῬΥΙΟΣΙ ΡΥ ΓΟ Ϊ5 
ἸΠΘ ΠΟ, ΠΕΠ]6ΙῸ ἀσυμβλήτῳ, ορροῃὶ συμβλητόν δχβρθοίεβ αἱ 
οομίτγδαϊοίογίαμ; 564 486 νϑ θὰ ΡΘΙ ΘΥΒΙΠΠΠ Δ ΙΟΔΙῊ ΘΠ ΟἾΔΕ 

οοπουνιηδίϊοηθιῃ 1ΠΠ185: ἤτοι εἶναι τὸ μὲν κτλ. ορρομὶ οροτέοί, 

023: ἢ τὰς μὲν συμβλητὰς τὰς δὲ μὴ κτλ., 6, 51 β8θηΐδη- 

(ἰᾶτη ΓΟΒΡΟΧΘΙΓΙ8, ΠΟ ἰρϑᾶμη ΟΠ 6 ηΐ ῬΙΙΟΙῚΒ τη ΘΙ Ὁ] ΟΡΡΟ- 

ΒΟ η θη. απ Θμΐη απο Θϑύ ῬΥ 8. ΡΔΓΕ ΟΠ Ϊ5. ΤΠ ΘΙΠ ὈΓΊΠΠΙ, 
παπηθύιη ἀσύμβλητον, πονοῸ ἀἰβουμηΐη6 αἰνί θυ ἰπϑεϊξι θυ 

οἰπβαιθ αἰν βίο δ δἰ ύθγαιη. Ργίθμι δία! ον, 418: χαὶ τοῦτο 
ἢ ἐπὶ χτλ., ἰμάθ ρογίαμ)αίιβ δϑὺ 18. ΘΧροῃθηαὶ οταο, 4] ἃ 
ΡΥΪποίρῖο νἱ θέαν ᾿ἱπϑεϊξαέιιβ. 6586. ΤΠ Ίν 1416 δαΐθιη παιμμοῦὶ ἀσυμ- 

βλήτου παίαγαπι σι δ Ταίοη 6. [ῃΟΟΏΒΟΟΙΆ)1115. 8115. ηὰ- 
ὨΊΘΓΙΙ5. 6556 δα ἰίὰ ροίοϑί σορ ἐατὶ, τὰ Β᾽ηρΪδ 6 ααδθαᾳ6 ἘΠ]- 

ἰδΐα5. 5: ΘΠ] ΟΠ ΠΕΙΠΘΙ ΌΤΙ απ] αΐα Ἰη6Γ 58. ἀἴνοσβᾶθ 60ῃ- 

ΒΟΟἰδ ΟΠ. ΔΒροιηθηΐαν, 418 --- 20, δυΐ 1ἴὰ, αὐ 5 Πρ ΠΟΥ 

ὨΠΙΠΘΓΟΓΌΙ πη] αΐ6 5. 1ΠΐΟΙ 56. 51η0 ΒρΘοῖ6 Ρ8Γ68 Ἰάθοαιθ 60}- 

ΒΟΟΙΆΡΙ165, 564 ἀἴνθυβδθ 40 τι] δ! 115. 8118. οαϊαβα 6. παι δεὶ 

οἵ, 51 οὰμη 115 σομραυθηΐαν, ᾿ἱΠΟΟΏΒΟΟΙΔ[}1165, α 28 --- 25. {{{γὰ- 

4.6 τίϊο, 4ιἃ ΠαμπΙοΡὶ οορὶζανὶ ροββϑαηΐ 6586 Ἰποοιη ρα Δ 1168, 

ῬΑΓΙΓΟΙ ΟΡΡΟΠΪαΓ ὨΠΙΘΙῸ πηδίμϑιηδίϊοο, αὖ ἴῃ 40 Πα] πὶ 
ἰῃν ϑηϊδίασ. πηϊξαίαμη ἀϊβογηθη, α 20 ---23, οἵ. 80 ---39., [{ἀ- 

486 ΡῈ. ἀαρ!ίοοι ἀϊομοίιομιίδι, δἰ ύθγαμπι ὨΙΠΘΓΌΤΙ ἀσυμ- 
βλήτων εὖ συμβλητῶν, αἰξεογαμι ᾿ρβοσαμι ἸΠΓ6 1 856. ΠΟΙ ΘΡΟΙΈΙΙ 

ἀσυμβλήτων, δὰ ἐτῖα ΡΘΥν ΘῃΪδ ὨΠΙΘΙΓΌΓΙΙ ΘΘΠΘΓα, (0 1Π00}- 
ΒΟΟΙΔ Ια, ὑδγ λαμ ΘΟΏΒ0 ΙΑ ὈΙ πη; 564 ΦΥ ΔΙ] ΔύΠΟΔ ἢ]. ΘΠ η- 

οἰδίονγιαι. σοῃξοιπδίϊομοιη (46 ᾳπὰ οἵ, ΟΠ 5. Ρ. 21} ρϑιείανθᾶ- 
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νἱε οὐ ραγθηάὶ ταύϊοποθιη ΟὈϑοιγαν!ῦ 60, αοα ΔΙ θυιιμ τη 61η- 
ὈΓαλ ΒΡ ΘΙΡΙΟΥ 8. ΡΑΡΕΠΙΟΙἶ8, ΠΠΙῚ ΘΓ ΠῚ συμβλητόν, ἰαξεγροϑυΐέ 

ἰῃίο ἀϊιο ππϑιιθτα ᾿μ ΘΓ ΟΥ5. ΠυμπΘΡΌΤ ἀσυμβλήτων ρᾶτ- 
{0 ηἷ5. --- Φϑϑηίααθ Βᾶθο {τὰ ΠΕΠΊΘΓΟΤ ΘΘΠΘΙᾺ ἰΐὰ ἸὨΐΘΥ 

856. ΘΟὨΪΠΠΡΌΓΘ. “αϊβρίαπι μούοβέ, αὐ 4|108 6586. ΠΠΠΊΘΓΟΒ αἰοαΐ 

οἷος ὁ πρῶτος ἐλέχϑη, οἴ. «17 --- 20, 41105 τηδιΠοιηδί! 008, οἵ. 
α220 --- 23, 80 --- 88, 41105 4ᾳα}685. ροβίγθιηο Ἂἰθβοῦιρί β8ΐ, 

τὸν ῥηθέντα τελευταῖον «37, εἴ. «28 --- 80. 
Αἀ πος ἀἰβουηθ ΠΕῸΠΊΘΙΌΤΙη δοσοαϊ αἰίθγιμ, α 87 --οὐϑ; 

οὐθῃΐμ ᾿ΐ, 4105 «ἰἰβΈ χίπηι185, ΠυμΠΘ.} ἃ ρΟββαηΐ 56] Π0] 0588 

ἃ Τ 5 56 051} 1018, ἀξ 115 [Π65856, ΠΟῚ δ ἴῃ τά 46 480 
δηΐθα ἀϊοίαπι οδὲ (οὐχ ὡς τὸ πρῶτον ἐπεσχοποῦμεν 2, εἴ. 

2. 1070α 98 --- 11}, 564 φαοιηδαάμηοάϊμι Β γ ΠΒΔΡΌΓΟΙ 6Χ Πιιπ|6- 
ΙΒ ἰδ ηιιλ}} Θ᾽ ΘΙ 18. ΘΟ ΒίαΓ 6 Γ65 56η8101}6585 μα ίαν ΘΓ αηΐ. --- 
Τ)ϑηΐᾳα μᾶθο ΡΥ Ο οἴ ΒῈΡΘΓΟΓΟ ΡΑΡΕ ΟΠ 6. αν ο 818. Τἃ- 
(ἰοηθιι5 Ροίθβέ ΘΟ ΠΡ, 51 415. 1105. 6 Ὠιπηθ } 18 δηΐθα ἀΘβουῖ- 

Ῥύϊ5. Βεϊαποίοβ, ἃ1105. Ὡ0ΘῺ Βθί αποίοβ 6588 ἀἰχουί, δ, 4, Ουοα 

να ]ρὸ δἀάϊίαν: 2 πάντας εἶναι, γ 6] ᾳφῃοά ΑἸεκ. Ρ. 721, 30 νἱ- 

ἀδίαν ἴῃ ἐοχέμ μαθυΐββο: ἢ πάντας εἶναι ἢ πάντας μὴ εἶναι, 

οἰ 6 πἀτι ΔΙΊ ΓΓΟΥ οαπὶ οοἀ4. {αὐ 10, αποηίδμι δα Ομ ἢ] ἃ 

ΒΒ ΓΟΡ απ ἰἀρα] πὶ ΘΘηΘΓα ἢᾶθο ῬΔΡΕ ΓΟ βαρτὰ ἰδ Γαΐθυ- 
(αν, «87: ἔτι τούτους ἢ χωριστοὺς χτλ. 

Ὁ) 1080) 4 ---ὃ6. ΗΙ5. ρδυ ΠΟ ΠἸ 115. 4ασμη. ΟἸη 65 46 ππ- 

ἸΠΘΓῚ8. ΡΥ ΠΟΙΡΙ 5. βθη θη 88. ΘΟὨ ΠΟΥ Οροτέθαί, ἴδοι δά 
{ΠΤ Δἰζθγαιην 8 ΟΧ 115 ΓΘ αΙ ΠΤ ΘΟΓΠ) ΡΒ] ΟΒΟΡ ουαμπι Ρ]ἃ- 
οἰΐα, φαϊοαηαᾳιθ 6χ αηϊίαίθ οἱ ἄλλου τινός ὑ, 1. 6. οὖ ἱπ46- 
Πηϊίο ᾳφαοάδη, φαοά τηδίοτίδθ ᾿οοσμη ἐθμογοῦ (4πΑ}1ἃ βαηΐ τὸ 
ἄπειρον, τὸ μέγα καὶ μιχρόν, ἡ ἀόριστος δυάς Α].}, πιπιθ- 

ΤῸ τϑρϑίϊουαηΐ, μθο δϑύ δαΐθι: ααϊοαη 6. ΠΌΠ]6. 18 ἀἸοηϊα- 
ἔθιη βδίδηίία 8 {γι αθυαπέ. ἴππαμι αυϊάθηι οχ ΘΌ ΠΟΥ 8. 8Π- 

θα ἀθϑουιρίϊβ, ΘΟΓΠῚ ΠΙΠΪΓ ΠΕΠΊΘΙΟΤΊΙΙΙ, [ἢ 4αῖ} 5 51 η9- 

ἰδ πιηϊαίθβ. ΡῈ 88. ΟΠη685 δϑβϑϑηΐ ἀσύμβλητοι, παϊαμι ἰηνθ- 
Ὠἶδβ6 Ρδίγοπα) ΑΙ. αἷΐ, ὁ8: πλὴν τοῦ πάσας τὰς μονάδας 
εἶναι ἀσυμβλήτους. Οποά φαϊάθμη ποη βἰηριίαγὶ ααδάδιη 80 
τἶτα ἰοτίπηα ἰδού δϑί, 564 ἴη46. δχρ]!οδίαν, αποα Ασ, παϊο 
ἀοοίτίηδ6. ΟἸἐγιιβὶ ΡΥ ΟΠ 6 μη, τηδηϊοϑίο Δ] θηϑιῃ ἃ εορὶ(ἃ- 
(ἰθη6 ῬΙαίοπΙοοσαμ). Εἰδηΐη Ρ]αίο απαοα ἀσυμβλήτους αἰχὶῦ 
ὨΠΠΊΘΙΟΒ 5.105 ἰδ }68, δ} {18 αἰνουβιἑαίθπι, α86. ἴῃ 118 
ΘΟ γϑίαν, βι σ᾿ ΠοανἹ οἱ ρβᾶπι αυδηςιίαίι νηὶ ΠΕ ΘΡῚ Ὠδέπ- 



544 ΜΘ. 1080. 

Γ] ἰΐὰ βααβία 1, αὐ ΘΟΥΠΙ νἱβ ΠΟ ΔΙΏΡ] 5 ροηάογοί πῃϊζδ- 

[πὶ ἃ πὩ]Π Πα ἀ]Π6 ἤ6 0 Τ6 ψογὰ 6 τπιηϊξαί 118. ΘΟ αι 6 ΓΪ 
Ροβδιύ πού αδίοβνο βηΐ, 566] ΠΕΠΊΟΙῚ ΠΟ 40 5198 ἡπδθάδι 
οὐ 4881 5υΠ0 014 Πδηΐ πούϊοπιμη. ἴδηι ρυμηππηι, 11 --- 14, 

ἰρβίαϑ Ῥ]αύοηΐβ ΘΟΙπιπμ θοῇ βοη θηΐδπι, πὶ ἀπὸ ροβαϊξ πα- 

ΠΙΘΓΟΙΕΠ ΘΘΠΘΙΆ, Εἰλαη4 6. ἃ ΓΘθι15 56 }51}}}}1}0τ18. ΒΘ ποίη, 

Ιου [θα] ταμη, ΔΙ ἔθ απ πη ΠΟ Ο τα μ ππππουόσι. (12 

τὸν μὲν ἔχοντα τὸ πρότερον καὶ ὕστερον τὰς ἰδέας, ἀρροϑὶ- 
(105 ἰοοο τὰς ἰδέας δάάϊξιπη δβϑύ, ηπδϑὶ ἀἰοαί: λέγω δὲ τὸν 
εἰδητικὸν ἀριϑμόν. ΝΟΠ 6886 δῃηίθ ἔχοντα δἀδάοδμπδμῃ μή, 
ᾳυοά ΤΙεηά. ἀκα 14. Ρ. 80 σοῃϊ θοογαΐῖ, ἀθιποηβίγαν! Ζ6}16ν ῬΗ. 
ἃ. α΄. ΠΠ. Ρ. 211.) ΡΙαίομβ ἃ βϑηΐθηςἃ ααϊάδμη οχ εἰτπι5 415- 
ΟἸΡΪΒ. 1ὰ αἰββοηβογαηῦ, αὖ ΟἸΪ858580 ΠΌΠΊΘΙΟ ἰ668}1 τηδ  Πϑιηᾶ- 

{ἰσππ πιοο ΠυΠΘΥΙΠῚ ΡΓῸ ΡυΙποίριο ρομπογοηῦ, δὲ δα 4]- 

ἄδιη βϑϊ ποίη ἃ σΘ 5 56 510 1 Π 065, }14--- 106. Ἐπδ βϑηξοηΐξία 

4αδιηα δ) 586 ΡΙ15. ἃΡ0 ΑἸ. οοΙημθιηοΓδίαν (οἷ, 8. 105834 20. 

9. 10864 2. Ν' 8. 1090α 25. 4. 1091ὺ 24. 4210. 1075) 37), 
[ΔΠ6) 41118. Θἷτι8. διιοῦου 810 ποη ν᾽ οίαι δα Πα άπηι ρογάποὶ 
ΡΟ5856. Αἰθχαηάχιμ, οαϊπ8. διοιουἐαύθηη Πἷδ ἴῃ τ θῈ5 ἴδ 56- 

4} ϑυγαπα5, ΠΪ81] 46. θὰ γ οουθ Παρ εΐἶ5886. ἃρραγδῦ; πη 60 
Θηΐπ) ΧΟΠΟΟΓΔΙΙ οι {11 5απἰθηίίδπι ρ. 722, 28, τηοάο Χε- 

ΠΟΟΡΑΙ οὐ ϑρϑαβιίρρο ρ: 761, 351, πιοάο οὐἶπ5 δὰ {ποεῖ 56 η- 

θη! ῬΓΟΥΒΙ5. ΟΠ Πρ. 7432, 7; ααἰὰ ααοα οἔίαηη ν᾽ θυ] ροί- 
δϑὲ οἂμι Ῥυ παρογοὶβ φαϊθαβάδιη {θαοιο ρΡ. 744, 1 ς0]]. 32. 
ἴδ β6οιῦ! Οὐ δοιγα 111 νϑϑ θα, πᾶ 46 Χϑηθογδίβ εὐ 46 
ΘΡΘΟΒΙΡΡΙ Ρ δοι5. το] !οία βαηΐ, δά Χϑηοογαίθιη ΡΟ 55 1} 
ἢδηο βθηΐθηζίδιη τοίου θη ἀδπη 6586 σθηβθηῦ Βυδηπ 5. 46. {0 τ΄Ψ 
ΡοΙά. ρΡ. 45. Ζ6]1ον Ῥἢ. ἃ. αν. ἢ]. Ρ. 334. (μέτα Ἀδνδίββοη 
Ἐλ5581 811 ἰὰ Νίόϊ. ρ». 178. 338 ϑρδαβίρραμι τθβρίοὶ ραΐαί, θδιη- 
4π6 ΟΡ᾿ΠΙΟμθῖὴ ϑοῆνν. δα ἢ. 1. ΟΠ] 18. ἰοοὶβ Ασα. ΟΠ ΠΤ ΓΘ 
βίαἀει. ΕἸ θηϊπι απ βθηΐθη πὶ «6. οἱ αν 8. οὐ Θ᾽ ΠΘΡ 8 
οὔ ῬΓΙΠΟΙΡ 5. τόσ Ζ 2. 1028δὺ 21 ποπιϊηδίϊη Θρθιβίρρο Ανὐ, 

{Ἰαϊς, δδηάθῃ απ ,“0 10. 1075 37. Δ' 8. 1090) 16 δά 605 

ΤΘἴθυγο ΡΒ] ΟΒΟρο5, αὶ βοϊαπη ππδ Π θιμδ οι Πα ΘΠ] ΡΟ- 
ΒΘ Ιηΐ, ϑ6( 51 Θοῃψα! ογῖ5 ῃῸ5 [0605 ἃ ὅοινν. δ] ]αΐοβ, 14 ἤρϑῦμῃ, 
ἀ6 40 ΔρΊαγ, ΠΙΠΪ ΓΤ 50 1 ἃ πὴ μ]δ  ΒΟΠΠΔΙ ΟΠ ΠΙΠΠ] ΘΙ ΡΟΠΪ, 
ΘΟΠΟΙΆΑΙ Π]Δ 918. 6χ ν  θ]85 Ασ. ααδι αἰβουίθ 40 60 Ἃ1ο] ᾿πέ6]- 
Πρ65. ἢδαᾳααρ ααπμὶ πἰγαααθ ᾿πέουρυ οί ) βθηξθηςα [ἢ ΘΟΠΪ6- 

οἴτᾶ 510 ροβιία, δδὰ βοῖο δὴ 1|ἃ, ὃχ {πὰ δὰ Χοποογδίθῃηι 
Βᾶθο τίθει, ΠἸΔΙΟΤ πὶ σοτίθ Παθθαύ σου δι ]5. ΒΡ ΘΟΙ6Π,. 
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ΗΒ Αγ. δάϊαηοὶῦ ΡΥ ΠαΡΌΓΘΟΒ8, ὁ 10 --- 21, αποηΐδηι οὐ ἰρϑὶ 
ὑΠτΠὶ ΡΟΒαΘυ αὐ πη ἢ ΘΠ] ΘΟΥΠ) ΠΠΙΠ ΘΙ ΤΊ. ΘΘ 115, 564 ἴδ, 

αὐ ἰηδὶξ το θ5. 56 η 51} 1ΠΠ|0 5 δίψα ἢδ 6 ΟἸΠΠ 65 ΘΧ ΠΙΠΘΙ 5. ΘΟΟΠ]- 
Ροϑβίίδθ 5ἰηί, οἵ. 8. 1083) 11. 46 οοϑἱο ΠΠ 1. ϑῦθα 15, εὐ δὰ 
«4 ὅ. 98θα 13. Οἷιοβ ααοα ἀἰοἰῦ αμ!αίαθβ5. ΡΟϑι1586. δχίθηβδβ 
(τὰς μονάδας ὑπολαμβάνουσιν ἔχειν μέγεϑος 19, ἔχοντας 
μέγεϑος 88), ἢοο Αὐιβίοίοι θη ΘΟ οἰ 81558 ροΟὔϊ5. ὁχ ἀοο Γᾶ 
ῬγΕΠΒΑΘΌΓΘΟΙΙ, “ΘΔ ΠῚ ΠΟΙΠΡΟΙΠΪ 6Χ 118. ν 6] ] θη ΤῸ 5. 56}81- 
Ὀ1165, φαδπι ἴῃ ᾿ρ518. ΘΟ Ρ]ΔΟΙ 18 Ἰηγ Θη15856, Γθοΐα ἱπἀ!οΓ6 

νι ἀοίαν Ζ6} 16. ΡΠ. ἀἃ. τ. 1. Ρ». 100. ΕἸαβιπμοαϊ πὰμ]6γ15 ΑὙ. ορ- 
Ροηΐξ τοὺς μοναδικοὺς ἀριϑμούς, ἱ. 6. 605. ιπη6Γ05, 4 8 
ΠΟῚ οοτέδα αιδοάδπι τ8 (οἵ. ΝΝ' ὅ. 1092) 19: ἀεὶ ὁ ἀριϑμὸς 
ὃς ἂν ἦ τινῶν ἐστίν, ἢ πύρινος ἢ γήϊνος ἢ μοναδικός), 564 
ρΡ586. υπϊίαίοθβ, αρϑίγδοία ἃ ΟἿμηὶ Γοιη 4ιδ]αΐ6 οὐ νᾶγὶθ- 
ἰαΐθ, ᾿ηἀϊν! πᾶς (οἷ. 8. 1088) 17) ποαᾷαδ ἰηΐογ 856. αἰβεϊποίδθ 
(εἴ. 7. 1082) 16) πυμπηογθηΐασ. Αο ἰά] πὶ 4] 46 ΠῚ ΤΠ] ΘΓΙΠῚ 

ασαπι ἰηνβίϊρ οἱ βοϊθηξία Αγ Γιούθα, θα μ 6 πὴ ΠυμΊθσιιπὶ ἀρύ- 
ϑμητιχόν οἱ μοναδικόν Δρρο)]αί, οἵ. 8. 1. 1. 

ΑἸΗ 6 ῬΙ]δίοη!οἶβ ἀμπὶ ΡΟβι θη Πα Γπὶ 1468] οιη, “α]- 
ἀδπὶ οὐϊδη ἢτιηο 1468] 6 ΠΘΙΠΘΓαπι ΘΠ 6 6556 πηδ Π μηδίϊ- 
οὑπὶ σοηφοηἀογαηΐ, ὁ 2] --- 23. ΜΝ ΟΓΡΙΒ. τη Δ915. απᾶπὶ Τὰ ἀἸβέη- 

οἴδ8 6586 ἢδ85 (1185 βθηΐθη 88 Δρραγθί; τη θυ ηϑίϊ 0. ΘηΪπ Πα- 
ΤΠ6ΓῸ ΠΌΟΘΠΪΔΠΙ ΟΔΓΘΓΘ ΠΘΙΠΟ ρούαδβί, 51 4118 ᾿ΠΠῸ 1 6586 5[αίι 
146 816 ΠΕΒΊΘΓΟΓΙΙΙΠῚ ΘΘΠΙ18, 15 ὨΙΠΉΪΓΆΙη, να ἰᾳ ἀϊβογία ἀϊοὶέ 

βῖίνθ Ποη αἰοϊί, 84. ἰάθη β'6π18. Π0) ροίθϑί ΠΟῸῚ γα ρο ΓΘ μηᾶ- 
{Π Θιη δύ! οι ΒΘ η, Αἰᾳαθ 'ρ86 ἀγ. 9. 108θα ὅ, 0] ΡΪα- 
ΤΟΠΙΟΟΥ ἢ 5θηίθηί85. σΟΙΠρΡ] οὔ {π|, Πὰ85. ΠΟ ἀἰδίϊησυδ, 564 
{γ8685. ΟἸΠΏΪηΟ ΡΟΠΪΐ βθηφθης 85: ὑηδμ Ῥ] ίοἢ18, 4αὶ 146 8165 οἱ 
τη δ ἢ ΘΠ δί!ο08 ΠΠΊΘΙῸΒ αἰβύϊηχὶξ, ἃ] ουᾶτη ΘΟΙαΠ, 4] 50]. 

τη μύτη, ἐδγίϊατη ΘΟΥαμ., 4] 501 πη [468 16 ΠΠΙΠΘΓΟΤΈΤΩΙ 

ΘΘΠΠ5. 6586 ψοΪπογαηΐ. (Οὐδέογιιη «αἱ 11} ἐαοτῖηξ Ῥ]δίοηϊεῖ, 
Π]8 915. Οὐδ ΘΕ] 1 δϑί, ὅτη [ἢ ΒΡ ΘΙΟΓΘ βοηξθηία; ΑἸοχ. 
Θδ}) ΠῸῚ ἀαθι δ βάθη {γι θαογα Χοποογδίὶ οὐ ΘΡΘαβΙρρο, 

Ρ. 144, 16, «υ!θ5. 1101 ΘΟΠ ΓΤ ΠῚ ἀβϑισηδύ βοηΐθηζίδηι, οἵ. 

84 14; Αβοϊορίαβ δά Ζ 2. 5610]. ρ. 741α ὅ Χεποογαίοιη ἀεὶ 
Ρυΐαῦ; οἵ, Ζ6]1ον ῬΙι. ἀ. τ. Π. Ρ. 339. 

Οὐδ6 ἴῃ ἀοοίγίηα 46 ΠΠΙΟΥΪ5. ΟΟΥΠΙΙΠΓΠΓ βου πη] η8, 6ᾶ- 

ἄἀδπ ἴῃ τοθι5. φ'Θομηθίσοἷβ οοηδρίοπδ βαμπί, 23 --- 32. Ρ]αίο 
(οἱ μέν 24) ἃ σογροτῖθιβ Ὠδίαγα! θα5. ἄπο ἀϊβύϊηχιί οοΤρο- 

Ασὶϑοί. τηϑίαρῃ, εἀ. Βοηῖί Ὑο]. Π. 9ὅ 
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ΤΠ ΒΡ ΘΥ ΠΟΙ ΘΓ ΠῚ Θο. ΘΘΠΘΓα, ΔΙ ΓΘΓΙΙΠῚ τηδύ μέ οι π], Α]{6- 
ται ἰάραϊο (020 τὰ μετὰ τὰς ἰδέας, 1. 6. τὰ εἰδητικά, ΑἸακ. 
Ρν. 723, 20). Εχ Ρ]δίοηϊοῖὶβ, ψαϊοπηααα ἃ Β]αίοηθ ἀἰββθηβθ- 
ταμέ (02 τῶν ἄλλως λεγόντων), 1ϊ, 4] ὨσΠΊΘΓΟΙΠΙ ὈΠΕΠῚ 

π] Δί ΘΠ] δύ! οι ΘΘΠΠ5 ΡΟϑαθυαηΐ, 46 πῈ ΠῸΠ Δ[Ϊὰ ΗἾΒ1 τηδίμο- 
Ἰηδίϊοα ΠΟΥΡΟΓᾺ 6556 5ἰαίπογαηί. Οἱ σοῦ 146 868 (δη 11} 
ΠΌΠΊΟΙΟΒ 6586 σνοϊπουαηΐύ νοὶ δά 605 τϑάθσουαηΐ τηδίΠθιηἃ- 
(1608, 11 ἀπαπῃ 166 α]6. ΘΟΙΡΟΤΙΠΙ ΘΟ ηΠ8 ΡΟϑιθγαηΐ, οὐ 51 (ἃ 

46. πηδίμ θυ δέ! οἷ5. ΘΟΓΡΟΤΙ 5. Θχρ  οδηΐ, ΠΟῸΠ ΠΙΪΠ115 Θ᾽ ΘΟΙΠΘΙΓ ΙΔ 6 

γϑριρμπαηΐ (οὐ μαϑηματιχῶς, οὐ τέμνεσϑαι μέγεϑος πᾶν εἰς 

μεγέϑη 28), αὐδπὶ ἴῃ ἀοοίγιηα 6 Πππη ΘΓ 8. ΔΥ ΓΒ Θ οδιη 

ονοτίαμΐ (οὔϑ᾽ ὁποιασοῦν μονάδας δυάδα εἶναι ὃ29)). ---- ) 6 
ῬυΕΠδΡΌΓΕΙ5, 50, οἵ. δα 616. 

ΌΑΙ ΝῊ: 

ἴαπὶ ἴῃ δχοιί θη 415 οὐ τοί δα 4185. 15 Ρ ] 8ο 15 θα π6πὶ ἴθ 
ἱπρτ αἀϊξαγ υἱδπ, 4 8π|. Δηΐθα (ΘΒ ρ5ι:. ΓΙ Πα Π ΘΔ 5 ΓΔΕΙΟΠ 65, 

45 ΡΟ 586 ΟἸΠΠΪΠΟ ΠΙΠΠΘΙῸΒ [ΔιΠ 181 5. 508 ΠΕΙἃ5 δύ ΡΥ] η- 

οἷἱρία ροῃὶ βρη ποαν!, 5 μρΪ5. ροΥβθασίίαν, δὲ ααϊἃ ἀΡβαγαὶ 
ΘΟΠΒΘα 65 5[6, βῖνθ 418. ΠΠΊΘΓΟΒ. ΘΟΏΒΟΟΙΔ1165. 5ῖν 6 ἴπΠ60Π:- 

ΒΟΟΙΆΡ1165. ΔΙ ΓΟ αἴγὸ τπ0640 ροϑβαογιί, οβίθηαι; βοἰ ΠΠΟῚ δα- 

ἔθ} ΠΕΠΊΘΓΟΤΙΠΙ 55 δ η 18 πὶ 80 0515 ΤΘΡΓ5. ΡΟΙ ὉΠῚΡΘΥΒΩΠῚ 

Βδηῆςο ἀρ Θῃ δ ΟΠ 6 πὶ ἰδοῖίθ ροηϊί, 7. 105] 1 --- 8, 1088. 20. 
1 τϑῖη δχ β8ἃ ρδυε0η 6 ἀἰΠ  ΘΠΐον ρογβθοαίι8. ὈΓ νυ 551 Π}|6. θᾶ 
Θχδπηϊηδί, ααᾶ6 Β]αἰοη οὶ ναῦν ογδηΐ ἃ Ρ]αΐοηθ 'ρΡ50 αἴββθη- 
ἐἰοηΐο5, 1088α 20 ---ὐ8. [115 ἀδιηαμι ΡΠ αΘΌΓΘΟΒ. οὐ δαϊπηρῚ 
οἱ ορροηϊ, 1088 7 .--- 29, 

Α. Ζίυονδαθ ἔγ88 γναϊϊοηθϑ, φιιδιιδ πιηιονὶ βιὐδίαηπἔἑαϊο 8 
Ῥοηὶ ρμοϑεοϊπέ, δἱησιίαο δα απιϊπαηπέιν, 1080) 57 --- 1059α 20, 

8) δὲ πιεηιοῦὲ ρμοπιρίμν σοπδοοσὶαδίϊο5, 1081α ὅ ---17. 

Τἀθα8. ρυγδϑίεν. γθ5 τη Πμηδίϊοαβ ργορίογθα ροϑεΐββο ΒΪα- 

(οηθῖη Ατ. οδηβαί, 4υϊὰ δ 6 πὶ γ68 τη Ποιπδίϊοα, συ θα! [θη 

ΠυμηΘΓΙ5, ἰάδιη {γα ηρα απ, βδθρίαβ δχβιβίογοί (οἵ. "᾽ 6. 1002) 

15: πόλλ᾽ ἄττα ὁμοειδῆ ἐστί), φτϊποῖρία δαΐθη ΤΘΓΌΙ 51Π|- 
Ρ]᾿οἰίον. οὐ δθβοϊαία ἅπμὰ 6886 ορογίεγοί, οἵ, 1002) 12 --- 90. 
Αἰφαϊ δὶ 608 πυμηθτοβ, 4ἱ Ἰάθαγαμι παίαγαπι ἡ Πηϊδηΐ, 60η- 
50ΟΙΔ01165 6556 βίαύαιηῦ, ἢ1}}}} δἰ ΠΙ51 τηδἰῃϑιηδίϊοιι πη ηα- 
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ΠΊ ΘΓ ΘΟΙ οἰ, 40 ΠΟ ΡΌ886 ἀθῇηῖ ᾿άθασγιηι 5 βίδῃ- 
{ἰπ| 519 Ποία] οϑί. Πα ΘΥΡῸ ΤΑΙ Ο 6 ἰάθ86. Δ ΠΕΙΏΠΘΙῸΒ 
Γοίθυτὶ ΠΟ Ροββαηΐ. [ἃ ψ61Ὸ 6 6586 4υϊαθη ΟἸΠΠΪΠΟ ἰά6 88 
ΡΟ556 ἀοθιποηβίν δέ, ΡοαΠΘη ἐδ ίι18. ὨΪΠΙΪ ΓΕ ΘΧ ΡΥΙΠΟΙΡΙ58. 60- 
ταμῃ, 4αΐϊθι5 πα 66 ῥ᾽ δοαπονιηΐ, Ε θηΐπ 4685 ΡΓΟΘΊΘΏΘΓΟ 510] νἱ- 
ἀδηΐιαν δχ πηϊίαίο οἱ ἸΠ θῇ ηἸὰ ἀπδ!Παΐα ( οἷ, δα «4,9. 991) 91); 
αίααϊ Οχ 15. ἀπο] 118. ΡΥ ΠΟΙΡ 15. ΠΕ ΘΙῚ ΟΥ̓ οἵ 11 4αϊ 6. 
ΘΟΏΒΟΟΙΑθ11]65. ἃς πιδί Βοιπ δέ! οἱ, ααΐθιι5. Ἰἀθαταπι Πδίαγα ΘΧΡΥ ΙΗ 
ΠΘαυϊέ; π6Ὸ ρΡοίοϑί ἰῃ ΟΥ ΡΠ 6χ ἢΐ5 ῬΥΪΠΟΙΡ 1158 τοροὐϊία οται- 

Πἶβ5 γ6] ἀϊσηϊίαίβ φαοάάδῃι ἀἰἸβουηθη ΡΟ], 410, 480. ᾿ρϑιμη 
Ἰἀθασιμ οὖ ΠΌΠΊ ΤΟΥ (Ἰ ΒΟ 6 η ΘΧρ! οι ; ΘΓΡῸ 164686, 4 πη 
ΠΟΙ 5[η ΠΌΠΟΙ, 6586 ΟΙΠΏΪΠ0 ΠΘΕΑΠΘιμΗΐ, --- α7 χαὶ τὰς ἰδέας 

οὐχ ἐνδέχεται εἶναι τοὺς ἀριϑμούς. Αὐουϊαμι τούς οι έρῃ- 

ἄσπι σοπίθοθγαπι Ο5. ρ. ὅ3, αὐ ἀρυϑμούς ῥτδραϊοδέϊ! ἸοΘαπι 
ΟδϊηοΓα ροββοί. Αὸ ῥγὸ ρυδθάϊοαίο ααίάθιη ΒΑΡ π ἢ 6558 
ἀριϑμούς οχ ται οοἰπδίίοηδ 'ρ88 τηδηϊοβίαμι οϑῦ; Ομ ΘΠ στη 

δαίθιη Ρυορίθιθα 6556 δυσα απ ΠῚ ἰΐα σογίο οΟμ ΘΠ 6 Ύμ]; 

νἱἀοέαν δααϊξιι5. 6588, αὖ ΠΟΘ 5 ηρ] 1 οἰΐου ἀϊοαῦ: οὐχ ἐνδέχεται 

τὰς ἰδέας εἶναι ἀριϑμούς, 564: τὰς ἰδέας εἶναι τοιούτους 

ἀριϑμούς, 1. 6. συμβλητοὺς καὶ μαϑηματικούς. 

") δὲ πιρμιουὶ ροπιηέι" ἑπεοηδοοὶαθὶ685 οἱ ἐέα φιιδάίθηι, «ιέ 

φιαοίἑθοέ εϊέα5 α φιιαϊθδοί μπϊίαίε αἰ ναί, 1081 17 ---ὐδῦ. 

Ηδης Δ᾽ ογδ ἢ ΠΌΙΠΘΓῸΒ. ΡΟΠΘΙΔῚ ΓΑΙ ΟΠ ΘῺ1 {ΓῚΡ]101 ΡΟ 581- 

ῬΠ1Π}] ΡΘΗ ΑΙ! ΟΠ6. ἱπ]ρρ δύ, 

1) 1081α 18---29. 81 φαιδροὶ! γαῦ. πη ϊΐα5. Ομ ]γ6 ὺ τη δ] 

ἸΠΟΟΏΒΟΟΙΔ 1115. 6556. βίδξαϊ ιν, 1ΐὰ πα τηϑίβομηδίϊοιιβ Θ0η- 

ΠΟΙ ρούαβδε Παμηθυι8, ααΐρΡρα. οαΐπθ παύαγα ΟἸΠηΪη0. ΘΟΠΒΟΟΪᾶ- 

Ὀ1|65. σϑααυϊναύ πηϊίαίθβ, πθ6. γετῸ 1468115. Εθηῖη οχ ΒΪδ- 

[0115 Ρ]δοὶεβ (ὁ πρῶτος εἰπών α24, οἴ. 8. 1058) 25. Ν᾽ 4. 
1091. 24) υηϊίαίθ85, 486. βυηΐ ἰη ἀγδάθ ἰάθα]} ν68] ἴῃ δ]10 
Εἰπβιηοαϊ ΠΕΠΊΘΓΟ, 511Π 1} ΘΟΠΘΓΔΠΌΓ οχ ἀγδάς Ἰηἀοβηϊία; 

4ᾳ8πὸ ααϊάεοιη ἀνγδάοιη πο Πηϊέδηι βῖνθ ΠΗΪῚ ἀδαθδυίαιια “ἀ- 
ΧΟΡ ΡῈΓ Ὠδίμχταμι τοῦ ἑνός 5ῖνθ δα Ὄχοοριίανιηῦ νοοᾶ- 

Ῥαϊαπι, β΄ πη] ΘΘΏΘΓΔη40 οχ ᾿ἰβάθμ ῬΥΪΠΟΙρΡ 15. Πα ϑ{]ηοὔδϑ 

Θχϑιβέθγα πηϊΐαίθθ πηδη! ϑβέιμιη οϑί. Αὐ 81 Ρομϊπιαβ᾽ ἀἰν βἃ8 
6886, 488 ἴῃ ἀγαάδ [468}1 σοπεϊπδηΐαι πη! αΐ65, ρυογθη ἃ]- 
(οΡ τη δἰ θγᾶτη ροϑβίθιϊ γι παίαγα, ἀγὰβ ἴρϑ8, αὐρούθ οχ δἰ5 
πηϊδέα, Δ]ίθσα δαὶ ἰρϑίιιβ υπἰίαξα ροβίθγιου. οὐ (οἷ. δά. Θ 9, 

90." 
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0514 14) πϑε ροίεβὲ ρυΐπηα ἀεὶ (οὐ γὰρ ἔσται ἡ δυὰς 
πρώτη «21). --- Τηιιᾶ5 νἱἀοίαν ΑΤ. ἀγοαπηοηΐδί 65. οοηϊαη- 

Θ6Γ6, 429 ---2ῦ, α2ῦ ἔπειτα --- 29, 564 τὸ νογὰ ἰὰ «ιοά ἃ} 

᾿π110 ἀοπηοηβίγαπάαι ροηϊί: οὐχ ἔσται ἡ δυὰς πρώτη, αἰίετᾶ 

ἀοιμιι ρᾶνίθ σομηργοθ δαί; ῬυΪΟΓα δαΐθμι ρᾶτίθ αιιαβὶ ΡΟΓ ρᾶἃ- 

τη ἢ 65! ᾿ποποί, ΡΒ] δίῃ Ο08 Θοσίθ ὨΙΠΙΏΘΓΟΒ ΠΟῚ 6586 6Χ 60 
ᾳαοά ἀδβουρϑι φθῆθγθ, 5864 βίπρα!οβ. Πα 6. σΟηΞΟΟΙΔΡ1168 
ἴῃς 56. ΒΆΡ ΕΓ πηϊίαίθβ. ἴρβὰ διΐομη, {86 Δἰίθγα ρατίθ οοη- 
ΕΠ Θέτι, ΔΥΡ πη δί10. 6 ΠΟίΐοη6 τοῦ πρώτου τεορροιϊζα δβί, 46 
408 οἵ. δα 62. 

2) 1081« 29 ---ὁ10. (Π)6 οἰπϑηάδπάα ἀϊβιϊποίίοπα ρυίμηὶ 

Θηαηοἰδί!, «29 ἔτι ἐπειδὴ --- 35 τούτους, οὐἷϊπ5 ΔΡΟΔο515 1π- 

οἱρίθπαάδ δὲ ἃ ρᾶτί. ὥστε «32, οχροβιι ΟΡ 5. ρ. 23.) 81 ὑηϊ- 
ἰαΐθ5. ῬΟΠ ΓΤ ΟἸΠΠ65 ᾿ΠΟΟΠΒΟΟΙΔ 1165, ΡΥ ΡΟΠΘίαΙ πΠἰ{88 

αὐτὸ τὸ ἕν, ἀοῖπ46 αἰέετα, φαδα οδύ ἀπ} δ εῖ5. ρσῖου, ἔππι ἔοτ- 
1, 486 δϑύ ἀπ} 1805. αἰέογα, ἀθίμοθρ8. φαδγία, 486 δϑὲ [8 γ- 

ΠΆΤῚ ΠΕΠΊΘΙΙ ΡΤ η8, οὐ τσ !]αὰὰ δαπάθιῃ 1 τηοάπιη. ΔῈ ἰΐὰ το- 

ΟΌΒΔΓΘ ΠΟ ρμοββαῃΐ, 4αΐῃ ὁχ πηϊίδία αὐτοῦ τοῦ ἑνός οὖ Ρτίοτο 
ἀπ] 1815 πηι αΐα οχϑιδίαί ἀπ] 185, 146 4}15 ΠΙτηἱΓαπὶ αὐ ΘΧχ πη ]- 

(0115 ᾿ΠΟΟΠΒΟΟΙΔὈΠΠ 115 σοιηροβίία, δηΐθ ᾿ρβᾶμη, απδπι γνο- 
Ιαπὸ Πογὶ, ἀπ! ξαΐθιη ᾿ἀθαΐθη, δὲ δοάοιη ᾿η0640 το]! ααὶ πι- 
"61 Πδαηΐ δηΐθ 56 ἰρϑβὶ, 429 ---ῦ. Οὐδ δρδιγαϊ ἐδέθη. ἢ6 
1Π]αὙ1ἃ νἹἀθαίασ ΟὈίγαβ1586 ΒΡ] Οἢ  οἶβ, σΟη 6555 ΠΟΙ ΘΙ ΘΧ 

1158. 1ἃ σΘηΒδιι5586. 46. πῃ] ΔΈ} 0115 ΠυμΠΘΓΟΓπῚ ΘΔ] 1τπ|Π], 6Χ 1ρ515 
[ΔΘ ἢ ΘΟΙΕΠῚ ΡΙΙΠΟΙΡῚ18 σΟηΒΘηΐδη θη 6856 510 βίδίαὶ δοιη- 

Ρτοβαΐ, «8 ---Ὁ1. Οὐσμη ΘηΪπὶ ΡΤ Ὶ ἃ πὶ ΡΟηδηΐ πηϊξαΐθῃι, 
ΡΤ ἃ πῇ ἀπδἰ !αΐθιη οἱ δῖ σὑϑίϊᾳα08. ΠΌΠΊΘΙΟΒ ΡΥ Π]0 8, 5] 
ΟἸΠΠΪΠῸ σψοΪαμΐ νοσα)αϊα ΡΤ ἰὴ ϑιᾶπη ΠΆ] ΘΓ ἰὴ ἃ 56ῃ- 

(Θῃΐ18 1}, ΔΙίΟΓΟ5. οἰϊδιη ἃ6 θυ Ε]05 ΠΌΠΠΟΙΟΒ. ΘΟΠοΘήθγα οορθῃ- 

ἴα}, 4108 Π0η ψο]αηΐ 6586, ὁ] ---α, 8 ---10. (δε ἰπίοΓγρο- 

ηἷ Ατ. 6 ἅμα --- - 8 ἀδύνατον, ποῃ νἱἀδπίαν δά ᾿ἰρβϑᾶιη μᾶπο 
ΔΥΡΤΠ]Θη ΔΙΊ ΟΠ 6 ΠῚ ΡΟΥἐ ΠΟΘ, 8564 τ᾿ποηθὲ ΑΓ. 8 418 ροβύ τὸ 

αὐτοέν υιηϊίαίο5. ροπδΐ ῬΥΪπηᾶτη οὐ βϑοιπάδμη οδέ., Θὰ] 58Π6 

ἀυα! αὔθ ΠΟ ΡΟ586 ἴσο ρυϊμηδπη), οἵ. δά α 2 --- 29.) Οὐᾶ 

ἴῃ Τί! οἰ πδίίοπα αὐγαμι ἀραΐαίαν ΑΥ. νοοάρθα!]ο πρῶτος, ἀδβὰτγ- 

Ρδίο ἃ Ῥ]δίοηϊοῖϊβ δὰ βἰϑηϊ ποδπάπιῃ 14, χαρά ΡῈ 86 510 δὲ 
ΑὈΒΟΪαΐθ, 8 ἰρβϑὶ Ρἰδίοηϊοὶ ἢπὶο σομβο θη 6. ἀπβδιὴ 4646- 
γτηί, αἰ ο116 οδῦ ἀθοθσηογθ, απ ραρηδίαπι θη ΘΠ δ η 
ΠΟ δἰϊαμάθ ΠΟ πιι8 Πἰδὶ 6χ ἰθϑίθ δάνθιβδγιο. 
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3) 1051 10 --- 38. Τλδηΐᾳψαθ σογᾶμι ὨΠΠΊΘΓΌΓΤΙΙΠΙ ΠδίαΓΔΠΙ 
δάμη θεὲ δὰ γϑίθ! μα Βᾶθο μἰδοῖία, χαϊθὰβ νἱἀθδηίαγ βία- 
ἕπου ΠῸΠΊΘΓΟΒ, απὰπι ἱπηἀἸπ8 ονογίθγθηῦ ΘΟυαπὶ Παίμγδιη. 

Ουϊάφαϊά 46 παίατα πηϊξαίαπι βίαίαϊιγ, δἷὐ Ασ., {Ππ4 βᾶη6 

ΘΟΘ586. 6ϑὲ ΠΙΊΘΓΟΒ ἀδίποορβ Πουὶ Δ α115 Δα ΞΡ ΘΓ ΟΓΘΠῚ 
4αθπααθ Παμ ΡΠ αἰ αίϊθιι5; ἀπο α 51 οϑῦ ἤθοθβ856 ἰάθοαῖια 
ὈΙΠΑΓΙ ΠῚ ΠΕ ΘΓΙΙΠῚ [ΘΓ ΠΑΓΙΪ, ἔθ ΠΑ ΤΙ ΠῚ Δί ΓΠΆΤΙΪ ρᾶγίθηι ΠΟΥ 

οροτίοι (μόριον γὰρ γίγνεται χτλ. 018, πἰιηΐγιαμι 6χ σϑγὰ Πι- 

ΤΠ ΘΙΌΤΙΙ Πδίμγα, ΠΟ οχ Ῥ] ίομῃϊοα, 4ιδπι ψ 6 }}}18 ΡΓΟχίμι6 8η- 
ἰδορἀθηξθι5: ὡς γεννῶσιν ἐκ τῆς δυάδος --- ἱπί. τῆς ἀορί- 

στου --- καὶ τοῦ ἑνός, ἀδϑοιῖρ51:0), δάμη ποθ ροίεβί θᾶ 
48} βία θυ ηΐ ΠΌΙΠΘΓΟΓΙΙ ΘΧ ἀΠῸ οὐ ᾿ηἀοΠηϊία ἄγδάᾶο ΟΥἹ- 

- Θ᾽ ηδίϊο, 4ὰᾶ6. ἤδηο Δα ἀπο Θχοϊαααΐ, α 10 --- 20. Αὐ εἴα- 
Θθγα ααϊάδιῃ Ῥ]αίο 5101 νυἱάθέαγ. Βᾶηο δ ἀθπαϊ πϑοθβϑιίαίθπι 
(ἀλλ᾽ }21, αι ρατγίίου!α ἔνστασιν πρὸς ἑαυτὸν ἐπάγει, ΑἸοχ. 
Ρ. 730, 24), ψασπι «δέ ΠΑ Υ Πα ΠΠΠ ΘΙ] 6. 9. ΠΟῚ 6ΘΧ ἴβι- 

ΠΆΓΙΟ δααϊία πηϊζαΐθ ππᾶ, 56 6 ἀπο! αίο 1464}1 οὐ ἀπα] ταί 

ἱπαἀοἤηϊία, αὖ 488 51} δυοποιός (εἴ. 1082α 15, 8. 1088) 36) 
ΡΓΟΡΘΊΘΩΗΙ βέαίπαί. 564 ἴῃ πονδβ ἱποι 1 αἰ ΠοιΠαίθβ. [ξὰ Θηΐ τη 
ἴῃ Δίου ΠΑΡῸ ὨΙΠΠΘΓΟ ἀπδ6 δγαηΐ ἀπδ᾽αΐθ5. ργδϑίθ ᾿ρϑδπι 
ἀαδ!ίαίειη, ὁ 22, δῦ 51 ποὺ νοοῖ δνϊίαγα (εἰ δὲ μή 22), 

'ρ88 οἱ ἰπουὶῦ ἀπα! 5. οὐ μαϊο δα αϊία αἰίογα ἀπ} 185. Οποά 
4αδπ ἈΡΒΌΓ πη 510 Π]8 018. Οὐδ πὶ ΡΘΥΒΡΙΟἰἐαΓ, 51 θαῃάθιῃ β6- 

ΠΟΓΔΠΑΙ Ταίοποπὶ δά ἀπα] αὔθ ᾿ρϑᾶμπι τϑίμ] δ  πη15; ΘΔ ΠῚ ΘΗ ΪΠῚ 

ψ6] ἀπᾶ8 μη πο γ6 πηϊΐαίθβ οροτγίεος ργδθίογ ᾿ρβᾶπιὶ πηϊ δέρῃ, 
γ 6] σοιηροϑβιίδμι 6856 δχ ἰρ88 τπιηϊαία δά αϊία πηϊίαΐα δἰίθσγα, 24, 
486. ΠΙΠΙΓατη ΠΟ ΡΟΒ81 οχ ἀπδ]αίο πο ἤΠηϊία, αὐροίο δυο- 

ποιῷ, Ῥτοσϑηϊία αἰοὶ, 25, 26. Αἰφαθ ΟΠ ηΟ0 ΓΘΥΘΡΕΪΠΠΠΓ ἢϊο 

δὰ 145 ἰάἄθα!] 88 αἰΐθγαβ οὐ ἐδγίϊαβ ἀπ] αίθα {τ ηἰ αίθ5. οϑί,, 

486 ῥγδθίευ ἱρβᾶπὶ ἀπδ]  αΐθμ οὐ ἐγ! πἰζαΐθμι βἰηΐ, ραυ το  δὐ- 
416 ἴῃ δἰίεγα δυο θη δέ! Π6, ααπὶ ἰδ! 6 η Γαρασηού 1468]18 
ΠυΠΊΘΙΪ Πδίμγαθ, δῖ Ρ] 1 65 ροηδηΐαν ἀμ] αΐθ5. σ 6] ἐγ ηἰέα- 
(65, εἴ. 1051αᾳ 10. 1052) 24. 

6) ϑὲ πιεηιορὲ ροπιιηπέιν" ἱποοηδοοὶαὶϊο8 ἑΐα., ει οἱιιδάϊθηι 
ππμηιογὶ πηϊίαΐ 65 δἰιιδάίϊδηι δἷπί σι ϑηουν δ, αϊυον δογιην ατΐθηι πῖι- 

ἨιοτΟγηι επϊαΐ 68 ἐπέοι" 86 αἰ ον απί, 1081 8 ---8. 1088. 20. 

1) 10824«1 -- Εὄ. Ἡδπο Βυροίμοβίπ οὐτῃ 68, 486 ΡΓΟ- 

ΧΙ ΠῚΘ δὲ δχοιιβ88, ἰΐα σοιηρ!!οαΐαμη 6886 ἀθιηοηδίγαίς, τι [1οοὲ 
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αἰ ουβουιιπι ᾿Π0610. ὨΙΠΠΘΙΌΤΙΙ πη αΐ6 5. ἀΠΠ!ΓΘΓΓ6 ααϊβρίδηι ρΡο- 
ΒΟΥ, πα 6 [ἀπ] 6) Θἰα546 01 ΠΙΠΙΟΥῚ πη] αΐθ8, 4188 ΡᾶΓΘ8. 6886 

να]ύ, αἰ ουτα οὖ ᾿ρϑ88 ΠΘΌθβ86 β{, [)6οὰ8 [468]158,. αὖ 'ρ580 

Αὐιβδίοὐθ β Ἔχθηρ] 0. ταὐϑηηι, 6χ ἄθοθηι σοηῃβίαί πῃ] 8Έ 105. 1η- 
[6Γ 86 ΡῬΔΠΠ) 15, ἰβαι16. 0 αὶ θα 5} 16, 564 οἰ αβηι0 41 τπη]6δ61- 

θιι5, 4α]θι5 Ι4686 ἀοἤΠηϊδηΐαν. [ἢ δδάθηι διιΐθη ἀθοδάθ ἴη- 

βαηΐ ἦτπδ6 ροηΐδά65, πᾶ. οδάθιη ἀθ οᾶιιδ ΠῸΠ δχ 4α]|118- 
Ποῖ, 564 δχ 1ᾳ 6] 1015. ππ! αι] 18 οΟηβιϑύπηξ; ἰηδαπέ ἰρτίαν 

ἄπδο ροηΐδα 65. 1άθα] 658. Αἰαα! ρϑηίδα!β 146 8}185. πηϊξαΐοβ Ὁ 
ππΙΓα 5. ἀΘοδ 415 ἀΠΠογτιηΐ. ΕἸΓΘῸ ᾿ρ885 απόσια ἀθοδα 15 αηϊ- 
[αΐ685 ἋἸΠἔογγα ᾿ηΓ6Ρ 86 οροτίοί, 41 --- 7. Ηαῖο ἀγοαμηθηίδ οηὶ 

ΡΓαπ] ἤδηο Δα απδθβίοπθιη. Ὁ δΟΥ ΠΣ αὐτί ΡΥδθίον 
[ιὰ8 ρϑῃίδαθβ ἃ]18 6 δὐϊδι 6556 βίαι πη ήδο 5]ηύ, Οποά 5ὶ 45 
πορνογί, ἄτοπον αθ (ον 810 ἄτοπον, πὸῃ ἀϊοϊέ Ατ., βϑή 
ΘΟΠΒΘηΐδη ΘΠ) οϑὲ πος οἱ ν᾽ θγὶ ἈΡβαγ πη, 51 418 ἴη ἀδοδαθ 
ἴῃ 6586. ρϑηΐδα68 βίδίιθυ, Π6 0 5: Π}1 161 ἴῃ 4115 ΠαΠΙΘτῖβ: σνα- 

ϑαύΐδηι 51 σϑίϊηοιηι8 ἰθοθηθπι: ἐνέσονται, α4αᾶ6 ΡΟϑ51 6856 

ψΘΓΡΟΓΠΙ 5οηφθηΐα ποὴ ᾿ηΐ6}}10Ὸ}; 5[η ΘΟΠΟΟΒΒΟΓΙΡ 81185 δέ 

6886 ρϑηΐδα68, α4πᾶ6 ἰδπάθηι ἤονὰ ὃχ Ὀἱη8. δἰ αβϑιη0 αὶ ρϑηῃΐαᾶ- 
αἸθυι5. δχβιβίοί ἀθοαβ, αασμη ΠΙΠΙ απ] ρ51 ἀθοδαϊ πΠῸη ρμοϑβϑὶξ 
81Π1ὰ ργδθίοι. ᾿ρβᾶμη 1η6886, α .--- 1]. --- Οιοα δυίθμπι ἴῃ 46- 
οδἊ6 ἀτιὰ5 ρϑηίδάθβ ἴπ6586. αἸἰχιῦ, ΠΟ Τθοθάρσο 56 ἀδπιθη- 

βίγαι 80 1ρ515 Ρ] αὐοηϊβ Ρ δο 15, ααὶρρο ααϊ ἐοίταάθιη 1ἀ θα! 61 
ΘΟΏΠΟΙ σα ϑυ Θ᾽ θη! δία ρ 6 ᾿ἸηἀοΠηϊΐδη ἀγδάθπι ἀγα ἀεῖ- 
ΗΪΐ8, 411] --- 1 ; δδάάθιι δηΐπὶ ἰοχ ργοΐθοίο δα ἀθοδα 5 ΟΥΘῚ 6 ΠῚ 
Ρδυ ποθ, (1 ν]ἀδηύαν μαθο σγουρὰ, 411 --- 1, δ] οογίο 
1104. απ γο ἃ ἃΓοιπηθηζδίίο 6 σΟηϊ πο ΡΌ5856; ἰρϑ8μ ΑΓ. 

ΤΠ ΘΠ ΘΠ ὨΪ1ΠῚ 511| δδβδοπίιβ ἀπ} 100.) 

2) 1082κ« 18 ---20. Νιυμηδγιηι (ΘΠ απ ἡδύ θΓΠΆΓΙα] οϑύ. 

6588. ΔΙ] ἃ βἰαύαπηΐ ρυδοίου. οἷ {γ65 αιδίπουνο πηϊαύθβ 

(παρά «15, 16), οἱ Β:Π 0.105 ἀπ 5616. ΠΙΠΊΘΓΟΒ. [ἢ ἃ ΠῚ 6886 

νοϊαηί πδίαγαμῃ (φύσιν τινά «10). 864 προαμα παοιηθάο 

βοϊ αποΐδιη μα ΘΓΘ ροΟβϑιηΐ ἃ 5115 1ρ81 πηϊξαύιι5. πδίαγαμ, Π6- 

416 φποιηο ο οχ πηϊξζαύαμη Ρ] γα ἐαίθ ἴῃ τη] αύθπι οοα  Θβοδηΐ 

ΘΧΡΙΙοᾶγο. ροββαηΐ. (οδ] δβοῖε θη ἴῃ πΙξαΐθιη 510 5 Γύιι μη 

οὐπη δοοϊαεθηΐο, 417, 18, σϑηῖ5. οαπ Αἰ Θγθηΐα, α 19, 20, 6θ0ἃ- 

Ιοβοιηῦ ρυδοίουθα ἃ] ἁφῇ, μίξει, ϑέσει «20, οἵ. δὰ Ζ 14. 

1089 6; 564. πα} }]ὰ οχ [ἷβ γαίῃ θτι8 δα ὨμΠ]6ΓῸΒ ροίεοϑί γθ-᾿ 
ἴδει. -- «24 οὐχ ὅτι ἀδιαίρετοι, ἰῃΐ. αἱ μονάδες. 
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8) 1082α 20 -- -ὁ1. Ρ]αίο [ἰοοὲ ουϊέθέ παμπηθγοβ ροϑβίογϊο- 
ΓῈ8Β. δχ ρῥυοῦθα8. οοηἤοσογο Δ (115 τηδίμθπηδίϊοθ πη δέ θι15, 
ΡΓΟσΊσηὶ ἐδιηθὴ ναΪξ Πποβοῖο ααοιηθ ὁ δχ πηϊΐαία ρον ἀγα- 
ἄδιη ἱπἀοπηϊΐαιη, αἱροίς δυοποιόν, ἀγαάδπι ἀεῇηϊίαπι, ἰΐθιη 

χ ἄγαάεδ ἰδέγδάδθιη δἰ ῖ0 ροῦγο. [ἴηάδ δρραγεΐ ρυϊηιπη ααϊ- 
ἄδιὴ ἴμθββα ἰῃη ἐγαάθ ἀτπιὰβ. τπιηϊζαΐθ8. ᾿ρ8ἃ ἃηϊξαΐθ ΡΟβίθυ ΟΓ 68, 
ἴῃ ἐδέγαθ ἰΐθηι ἀ88 ἀγδά6β, ᾿ἰἰοθὲ ᾿πέου 88 ἀδιαφόρους 6858 
οοποράδμιιβ (ἔστωσαν 429, οἵ. 1051 23), ροδέογι ουοβ ἈΠ 6 ἢ 

ἰρ8ὰ ἀγδάοθ, εὖ 8ῖ0 ροῦτο, «20 --- 891, οἵ. δὰ 1081 27; ἀεῖπάα 
{πὰ ἀγα8, ἰθίγαβ οϑί., 488. φ'ϑιηἸ Πδηΐζι ΡῸΓ ἀγδάρῃι ἰη46- 
Πιπϊέαμ, ᾿ἀθαγαπ Πα θαηξ Παίαγαιη, δὐϊδπη ἀππὰ8 118 ἀγδάθβ 

γε] ἐδίγαθβ, 4φὰδ6 ἰπἀ46 οΟμ Ποίαν, 4685 6586. ΕἸἾΤΡῸ. Θοπ|- 

Ροβίία οβύ 146ὰ οχ 146]5, 431] ---ὃθ; φυοα 48πὶ ΔΡΞΟΠΌΠΙ 510 
(εἴ. Ζ 14. 1039) 11) νοὶ] δρογέϊαβ δἰ ποθί, 81 ἃ 146]18 δα 688 
{γδηβίθγ ιν Γ65, 4αδταμη Πδίαγα ΡῈΓ ἰάδδ5 ἀδἤπηϊίαν, «830 ---}1. 

ΒδΙίψαα ᾳαδίπμον, 486 ν]ἱἀθηΐαγ ἀἰβεϊηρι ΡΟ556, ΔΙΓΘῈ- 

τηθηΐα ΟΠ] πὰ 84 ᾿ἰρβ.Π ΡΥ ποὶρίαιη βθηΐαηίαθ ρογ ποηΐ, φαοα 

ΠΌΙΠΘΓΟΓΌΏΙ τπηϊἐαίθβ αἰ ΘΥΓΘ ᾿Πέον 86. ἀϊοδηΐαγ, ᾿ 
4) 1082) 1 ---11. τη! αΐε5, φαδίθμιιβ [ἃ ᾿ρϑαπι βαηΐ πηΪ- 

ἰαΐθ5, 60 ᾳαδίϊαίθ ἰηΐου 856. αἰ θσαηῦ ἢ6Ὸ φαδηδίθ, βίααϊ- 
ἄδιη. Πυμηθυι8. οχ θδάθῃ οοιηροβίίιβ απϊξαίαμη τα Εἰ] η 8 
Ρίδπθ ὑπιι8 [ἀθμη4π6.. 6586. σοηβθίαν (εἶ. 8. 1088κα 1 ---17). 
Οὐοάβὶ 4018. ΠΙΒΠ]0 5θοῖβ ἀἰβουϊμηθη πηϊξδέ μη 6586 οοπίθῃ- 
αἴξ, ΠΙΒ] οογία Πα ΘὈΪ, σαν αἰ  ΘΓΒΟΓΠῚ ΠΙΙΠΙΘΙΌΓΙΙΠΙ πη δέθ8 

ἀἰξίογγα, οἰαβάθιῃ ποῃ αἰογγα βίδίαδί, --- 8 πλασματῶδες, 
οἵ. 1081) 30. 9. 1θ088α 15. πλασματίας 2. 1076α 839. --- 6 
μάλιστα τὸν μοναδικόν, ΘᾺ 6 ΡΟ βίη} 6 Πτ5 ΠΌΙΠΘΓΟ- 
ΓΙΠῚ ΘΟΠΠΘΙΠΟΤ οί, οἷ. δὰ 6. 108θὺ 19. --- ὁ9 αὐτῇ τῇ δε- 

κάδι, φυοά ρτὸῸ νυ]ο. ταύτῃ τῇ δεκάδι 5οτῖρβὶ ββοαΐιβ ἃποίο- 
γἰζαΐθ Αἰοχ. ρΡ. 738, 11, ρϑὺ ᾿ρβᾶϊτη βϑηξθηίίδθ γί 6 πὶ Π6- 
ΘΘ5ΒΆΓΙ ΠΏ 6556 Δρρδγοί. 

5) 1082) 11 ---19. Μαϊρο δὲ γϑοίθ φυϊάθμι ᾿ΐα βέδίαϊμηα8, 

ἀπ85. 4851} 6 Ὁ Τ65 51Π|8]} οορ δία ΘΟ ΘΟ ἀ πα]! αΐθιη. Ησοο 
Ρἰδοϊξαμι, φαοα ῃἰηϊγαπι ἃ 168 }1}05 5118. Πα ΠΟ 5 0 ηΘ6 81- 
οοθδηΐ Ῥ]δίοηϊοὶ, 51 γϑίμ! θυ πιὰ δὰ 1105 Παμογοβ [468] 65, αἰ - 

ΠΟ116. οτὶε Ῥ]δίοη!οῖβ ἀΐσογθ, φάθι ἰαηάθμι ἀγδάδθμ οοηβοὶ 
νοἰϊης ὃχ απίξαίθιβ δἰίογα ἀγδάϊβ αἰίογα {γι 415. ν 6] βίπη}}}- 
θ8, δὲ αιιθηὶ 118. ἰθοιι δβϑίρπδηάσμπι ρυξοηΐ. --- 12, Ῥαγίϊ- 

οαΐδπι δ᾽, ααὰς να]οο μοβέ ἡ δάάϊίιν, ἔθυε πο ΡΟ586, 4π0- 
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πἶδπι ἱπ46 ΔρΟ (0515 τα ϊἔγ, βοπῖ ποῦν: ΟΡ 8. Ρ. 105 ποί. Ετδπὶ 
ΘΧΡΌΠΡΘΓΘ ΠῸῚ ἀαθ]ίαν!, αὐ 4πδπὶ οὐ οοά. 44 οι δα 
ΑἸοχαηογ, ααδηΐιμ) 6χ δἰιι8 ἰπίθγργοίδίίοπθ ἊὉο]]Πρὶ ΠἸοοὲ 
Ρ. 798, 22, ἴῃ ἰοχίαᾳ Παθιιογῖῦ. 

6) 1082) 19 --- 357. Οὐδογίαν αἰλπὶ ὑγῖαβ 146 8118 ἀγαάς 
ἸΠ ΔῸΣ 51 πϑοηδ; δἃ6 τηΐγιαι 4αϊ ἄθπη 81 ΠΟῚ 51} Ἰπδῖου; 51} 61- 

ΟἸΓΌΤ 6586 ΠΠΔΙΟΤ, ᾿πθϑύ {γ]8 4] ΠμΠΟΓιι5. αὙΔαΪ ΡΓ Π66 ἃ}} δᾶ 

ἀἰβεποίαβ. ἴδπὶ ΠΠπ4 χφαϊάσμι γθοῖο νυν] ἀθυαηΐ παΐπ5 βϑηξθηίίδθ 
ΔαοίοΓ 8, 851 νο]]ηῦ ΠΌΠΊΘΓΟΒ Ἰἀθασιιπὶ ΠΡ ΘΓ αἰο πη! αύθῃ ( εἴ- 

περ ἰδέαι ἔσονται δ.25, ἴα. σοπα!ῦ. οἵ. ΟΡ 5. ν. 66), 605 ρΡο- 
ΠΘΠ6Δ05 6556 ἱΠΟΟΠΒΟΟΙΔ 1165, αὐ 1} } 06 ὲ Πα] τῈ15 146 8}18. ΔὉ- 
5016 ἃ0 51Π|Ρ]|1ΟἸ Ὁ Ὑ ΠῸ8Β 510 ἤδνα 468 ἰηϑ]Ὁ 1466. Αἱ ἢΐ5 

ἀδογθί8, Δ4 ᾿ποηάδηη ΠΡ ΟΙ 65] 586 προθββαγβ (32, οἵ, 3), 
ΟἸΠΘΙῚ δνϑγίαηΐ Πα] ΘΓΟΤα πδίατδπι (πολλὰ ἀναιροῦσιν 38). 

--- Εχίγοιμα Βυ1π8 ΟΔΡΙ 5 σοῦθὰ 34: ἐπεὶ τοῦτό γ᾽ χτλ. ποῃ 
ΠΆθ60. φαοιημοάο οἴιπὶ ΔΙΊ] σοῦ (αὐ 8 Βρ ΘΟ δχρίϊοθῃ. Ησο 
υϊάοιη ἃρρᾶγοί, νυν. προσλαμβάνοντες ἀριϑμοῦμεν 1άΘπη 8ι- 
ΘῃΪ ποτα τ. φαοά δηΐθα αἰχὶέ: ἀριϑμεῖν κατὰ πρόσϑεσιν, οἴ. 

1081 14; πδᾳᾷθ ᾿ηργοθάὈ}}6 δβῦ, φαοα οἱ ορροηίίαν χατὼ 
μερίδας τοοία ΧΡ] Ιοαυ ἃ ΑἸδχ. ρ. 740, 20: χατὰ διαίρεσιν 
ἀπὸ τῆς δεχάδος λαμβάνειν, καὶ λέγειν ὅτι τόδε μὲν τὸ μέ- 
ρος αὐτῆς ἐστὶ δύο, τόδε δὲ τρία. Ῥτοχίμη!5. δαΐθμι ἴῃ σψοῖ- 

Ὀ15: ποιοῦμεν δὲ ἀμφοτέρως, Ρ]Θπίογοπι ἰθχίαμπι ααΐη Βαθα6- 
ΤΡ ΑἸοχ., οοηἤογομ! ργαθοῖραθ ρΡ. 741, 8, νἱχ ροίοϑί ἀαθίαπι 

νἱἄου!. Εἰχίγοπια ἀθηΐηαθ νουρθα: διὸ --- διαφοράν, αιοά ἰη- 

ἰεγρτοίαίαν ΑἸοχ.: γέλοιόν ἐστιν ἐκ τῆς οὕτως ἐπιπολαίου αὐὖ- 
τῶν ἀπορίας ἕχαστον τῶν ἀριϑμῶν ποιεῖν ἰδέαν καὶ οὐσίαν 
καϑ' αὑτήν, χποιηοο Πᾶθο βϑηΐθηΐξία, ρ 61 88 π0ῃ ἱπαρίδ, ἰῃ- 

6586 ΡΟβδ ΑΥ΄ συ 18, ΠῚ ν] 60. 

ΟΑΡ. ΥΠἼΠ]Ι. 

7) 1088κ« 1 .---17. Οὐοα δηίθα βρη ηοαν 46 πιη!ξαΐιαπι 

ΙηΐΟΥ 86 ἀἰβουίμηῖηο, 7. 1082 1 -- - ΤΊ, ἴδπὶ ΔῈ} 1π|8 ΡΒ αἰ Γ. 

Οὕπὶ ἸΠΟΟΏΒΟΟΙΔ 1165 πη ΓῸ5 Ρ]αΐίο βίαίαογοί, {Ππ4 ργᾶθ οο- 

[6115 ΘΧροηΘηππ) δγαΐ, δὲ φαδπηι ἀϊοσθγοῦ ν 6] Ὠπιπ ΓΌΤι γνο] 

απ] αίιμη ΟΠ 6 θη ίδιη, ὁ38, οὐ φαΐϊθιιβ γαῦ!ο 8. Ὠϊβι8. ΘΔ ΠῚ 

σοπίδηδογοί, «16. Νοαΐγιμι ρτδθϑῦι. ΑΟ Πα Γ5. 4] 461], 

ααδίθηιιβ5. δδύ ΠΌΠΊΘΤΙ15, ἀπιιπ δάμη {1| φαδη {8015 ἀἸ βου θη, ἃ 4, 
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δΧ 0 ροξβέθα ἀθηλι δχϑίβέθγε ροίθβί ααδ ία5, 410 (εἴ. 4 14. 
1020. 8). 1τὐηϊξαίοβ δαΐθιη απ! 015. φαδη{δύϊϑνα ἀἸΒου 6 ἢ 
τϑοίρογα πϑασθιηΐ, πθαὰθ οχ νυ! ραίϊ5. ΟρΡΙΠΙΟὨ θι15, αὶ ααὶ- 
ἄδιπ ἴδοι !α. δϑύ ρ]ασίπιιιπι Ἀβαγἀ ἐδ 5. ̓η46 ΦΟ]]Π Πρ ΓΘ, α Ὁ --- 8, 
Ὠδααδ δχ ἰρβἰβ Ρ]αἰοπί οοσαμ ΡΥ ΠΟΙ ρ 15, α 11 --- 14, ΕἼΘΥΙ Θηΐτὴ 
ΠαιηθΓΟ5. ἰάθα! 5. νοϊαηΐ οχ πηϊίαίο οὐ ἱπάθἤηϊία ἄγαάθ; 1118, 
φαοῃΐδηι δϑύ δβοϊαία ἱμάντα, Ομ] 8. δδύ Ἔχρϑῦβ δὲ φαδ! ἃ- 
εἰ οὐ φαδπει δῖ, Βᾶθο αὐ ποσοποιός πυιμθγόγαμ οἰ οἷΐ αδη- 
εἰξαύθι, πο απ αΐαπι ΠΘβοῖο ααδιῃ αἰ {{Θγθ πέδη. ---- α 4 ἀλλ᾽ 
ἧ ἀριϑμός, τοοῖα ΑἸοχ. Ρ. 741, 14 ἱπίεγργοίαίαγ: ἀλλ᾽ ὁ μὲν 
ἀριϑμὸς καϑὸ ἀριϑμὸς τοιοσδί, οἷον μείζων ἢ ἐλάττων, δια- 
φέρει χατὰ τὸ ποσόν. ϑυθϊδοίαπι δαύθπι ἢΠπ|4 δπιιμοῖαί!, ὁ 

μὲν ἀριϑιμός, αἰταμι ἰρβσα ἴῃ ἰαχία ΒΑ] ΘΥ Δἢ 6Χ Βαρεγ0- 
τίθιιβ νγθ 8 τοροεϊν γιέ, ἀαθίπμι οϑί, --- 418 ποσοποιόν οὔχ 
ΒΟΓΙΡΒΘΥΪ ἢ ΡΤῸ να]ο. ποσὸν ποιόν, οἵ. ΟἸ»5. Ρ. 111. .}) 

Β. Ποφμίαηπέν" αἴΐογηι Ῥ]αϊοπίεσογιηι αἰἐ55Θηἐθηἴζην ἃ 

Ῥιαίοπε ρίαεϊία, 10858α 20 --- 8. 

1.) 10883« 21 ---ὁ]. ἘΕκιί556 ἰηίον ἀϊβοίραοβ Ρ]δίοῃὶβ αὶ 
τοϊθοϊβ οὐ 1ὶ4615. οὐ 1ἄθδ! θὰ Πα ουΪβ ὈΠΙῸΘ τΤηΔ ΘΙ Δ ΠΟ Πὶ 

ΓΕΘ θη ΠΠΙΠΠΘΓΙΠῚ ΘΌΠ]Ὰ6. ΡΓῸ ΡῥΥΪΠοΙρῖ9 Βαθ δ γθηῦ ΓΘΓΠΩ 

οἰμηΐαιη (χαὶ τοὺς ἀριϑμοὺς πρώτους τῶν ὄντων 428) 5α- 

1) ὕπο οβτιαία οἱ σοπέοτηρίαπηαν μᾶθο ἀγρατηθηΐα οπηηῖα, {α]Ρτις Ασ. Β]α- 

τοπίσφατα 6 πτιπηουὶς ἀοοινπατη ἱπιρτισηαΐ, πο νἱάδίαν ορίϊπηο δὲ ἀρεϊβϑίτηο 

το αϊαπαϊ σΌποΓῈ τιϑιῖ5 6556. Εἰθηΐπι οἱ 415 605 ὨῸΠΊΘΓΟΒ, 405 ΡΓῸ ρυϊποῖ- 

ΡΙ5 ροπαῖ, ἀσυμβλήτους 6556. ἀἸοῖς, ᾿ρβδᾶτη. Ὡπτηθοσιτὴ Παϊαγάτη τηδηϊξθϑίο 

10}}} πεθ 605 ΠΌΠΠΘΙῸ5. 6Χ πΗΙΓΆΓθιι5. ΘΟΙΏΡΟΙΙ να]τ. Αὐδίοίε 5. σεγο Ποὺ 

Ἰρϑάτη, Θοηρομΐ ΠΙΙΏΘΓΟ5 δχ ὉΠ] ΑΙ θτι5., ἰοπεῖ, εἴ ψαα]65. ροϑϑίηξ ΡΟΩΙ τιηϊία- 

165, ἐχ φαΐθας 11] πυτηετὶ ἀσύμβλητοι οοῃοϊδίαηΐ, σα ΕΠ το ἀἰδεϊηϑυμε. ΑἹ τὰ 

Φασπι ἴῃ ἈΡδιγ Ἰβϑηα {αδοψας ἀθάποι Ῥ]αίοποια εἰπιβαπιθ ἀἰδοῖραϊοβ. ἀθπιοη- 

βἰγαῖ, 115 Ὠϊτηΐστιτη δάνογϑιιβ δᾶπῃ ἀοο τ πάτα ταἰϊέτιν τα ΠΟ ηἾθιι5, 4πιὰ5. 116 ἀρογία 

ϑιιδε!οταῖ; ργαθίοσεα 1π ΠΟΠΠΉ}}15 ἀυριιτη θη ΠΟ ὨἾθτι5 στ] θάγοτ πάτα μά θΘ ατι5 

ἀθ παχηουῖὶβ ΟρΙ ΠΙΟΠότα δα τοάαγριθηάα ρῥδοιία Ῥ]αϊοηῖοα οοηνογιῖς. [τὰ ἀ15- 

δϑδοῖα τεαϊαϊοης ἴῃ τηι]τας ταπηευαθ, 486 5ἰπραίαθ πὸ οτητὶ «φαϊάοτα ἀπι- 

- Βιιαοπε ἐχϑπηΐαε δαμπΐ, τὸ5 Ορϑουγαίτν τηᾶρὶ5 {πᾶσα {Πποίσαῖιιν, Γμαοα] 6 πέτι5 

ἐφαϊάοια τείαϊαΐαπη ραΐοτα ᾿]ὰπὶ ἀοοἰτίπαπι, 51 Ασς. πμ}} αἰτια χιάᾶτ ᾿πθΓΠ ἃ πα 

ἹΠατὰ τερτιρηδηϊατα, {πᾶς ἰηδδὲ ἴῃ ποίοπθ παταθτογατῃ ἀσυμβλήτων, 5ἰταρ!!- 

οἷἴον ἃς ρουβϑρίοιε ὀχροβυίθδεῖ, ϑ6α δχοιιβαίαν ἰογίαθϑθα μας Αὐϊδίοίειοα το- 

ξαϊαπα! ταΐο εο, ψιοα 1Π1π|5 δϑίδιῖς Ῥ] αἰοηῖοὶ στωυϊίιπη ἃς ἰθπηονε ἀ6 ΠιΙΠΘΓῚ5 

Πτιραῖϊ 6556 υἹάθπίαν, πὸ ργορίεγεα πη 5. 605 τηοά 5 τοἀαγριιεπάοϑ Ρυϊανειῖε. 

ΟἿ. ρνδδίεγθα δα 8. 1088 28. 
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Ρτὰ δχροϑβαὶ δὰ 6. 1080) 14. Οιιο5 υἱὐ τοίαῤοί Ατὐ., ποι πα 
118. Ορροῃηϊί, φαοά τηδίΠ δμηδίϊοὶ πδίπγα παππουὶ 40 η 68 ΠΟῊ 5ἰ6 
δ δι δίδη 8 πὶ ΓΘσιι ΟἸηηΐαι ἀοΠηΘηάδμι, 584 Ἰπέθ δ Π), 4αἃ 

ΙΔ οτοηΐ, ΓΘΡΌΡδη 181 ἀοιηοηβίγαί. Ῥοβιιθιαηξ θη πη ὕδῃη- 

ααδιη ΡΥΪΠΟΙΡΊ ἢ} τη} ΘἸδί 10] Πιιπ] ΟΡῚ ΠΟῊ 5110 16ἰ 6 1 ααδιη- 

1|η)δὲ τππιξαΐθμι, 5664 του ηπουπηΐ, φαοά Ῥ]δίο βἰαίπογαΐ, αὐτὸ 

τὸ ἕν «24, ἢ. 6. (16 πηπιπ|, αιι0 4 ΠΪ}1] Δ] 14 510 ΠΙ81 1ὰ ΡΒ. 

οἵ οαϊ5 5 )5ίδη ἃ σου παίαν ἐν τῷ ὃνὲ εἶναι. Αὐ 51 Βᾶπο τιηϊ- 

ἰαύθπ), ἃ μηδ ΠΠ Θῃη δ!οἃ ΡΤῸ]}6 αἰ ]ηϑ θη ἄδηη, ῬΓῸ ρυϊποῖρίο ρο- 
Βιθγηΐ, Π0η ἀοΡ 6 αηΐ ἰη46. ὨΠΠΊΘΓΟΒ. 511] 10] 6} τηδ θτηδί!- 
605 Τροία, 5664 5:Πρ 86. απ ἀ8Π| ΘΟ Πτ5 ΠΕΠΠΘΓΟΙΈΙΠῚ 510- 
βίδη 8} 1Πππ, ΠΟ ἢ ἀγδ 61 51 Π|Ρ 1] 6 πα! Π ομηδίϊοδηι, 5868 δυάδα 

τινὰ πρώτην α80, 33, ἢ. 6. ἀγδάδπ) 488. 510 βιιββίδηϊία ἃς 
ΡΥΪποϊρίιιη. ποα ρίαν τϑοθββοσπηῦ ἃ Ρ]δίομθ, ἄδθργανᾶ- 
ταηί, 432; 4ποα σοιημμηθ οἴπὶ 60 Βαροηΐ, δηΐθα δϑί δχοαβ- 
51.1|, ὦ 90, 

2) 1053}1-- 8. Οὐἱ νοῦὸ 6 Ῥ]αίοηοῖβ ἀτ10 ΠΠΙΘΓΟΤΊΙΠῚ 
ΘΘΠΘΓ, 8} 1Ρ80 Ρ]αίοηθ οδπΐθ δὖ ργααθηΐον ἀἰβεϊποία, [46 8]6 
οὐ τηδίοηηδίϊοιιμη, ἴῃ Ἰ46μ γο] πουαπΐ σΟμΪπηρογο, οἷ. δα 6. 

1080) 22, 11 ΠΙΠΜΤΠῚ α4π86 [ἢ πίγααθ βθηΐθηία ἔαϊβα βαηΐ 
σΟΠΙ μη χουαηί. [85 ΘΠ, 46 πὶ 516 ΘΟ ΠΠοἰαηξ, ΠΌΠΊΘΙΤ8. ΠΟῚ 

οϑύ ψϑῦθ πιδίΠοηηδίϊοιι5, 5664] Ῥγοίθοι ἃ ΡΥ ΠΟΙρ118. 5101 ρῥτο- 
ΡΓΠ5, π66 τηδίοιηδίϊοἱβ (ἰδίας ὑποϑέσεις ὑποϑέμενοι δῦ, εἴ. 

0. 1060) 28: οὐ μαϑηματικῶς), ἰδίπογα ῃπρδηΐαγ, (6 μη- 

κύνειν, Ἰπί. λόγον, 5ἰμ}} 16} Οὐ ἶβ80. οὈϊ οίο ᾿οο ταν ρα Ῥ]δέ. 

Τορ. ΙΝ 437, οἵ. μαχροποιεῖν Ν᾽ 8. 1090) 30). Αο ἰδπηθη 81- 

μ}11], ΦΟΠΪτη ΘΠ 46 Π| ΠΙΠΠ ΓΗ 1468] 6 πΔ 6586 σο]πηΐ, ἴῃ 608 
οὐϊδπι ᾿ποϊ ἀπηΐ ΘΥΓΟΓ 68, 410 Ὲ.8 1468] τη ΠΙΠΘΓΟΓΙΠΙ ὈΔίΓΟΠΙ 
ΟΌΠΟΧΙΙ 86. 

. ῥγιδμαρονδογιηι ἀοεΐν πα τϑργοδαΐίιν", 1089) 8 ----19, 

Ῥυυπδρογθοσαιη 46. Παμηου 5 ἀοοίγπα αὐ!α ἀΠΠογαΐ ἃ Ῥ]ὰ- 
(οπϊοὰ οἵ. 6. 1050) 106. Ουἱϊ αιοά πυμηθγοβ, αα] τϑγῖμ Πᾶ- 
ἰὰτϑμ σοΟηδβίϊαδηΐ, ΠΟ οἰ αηχθυαηΐ ἃ ΤΟΡ5. 5651 }Π}0 65, 1α 

αυϊάθι Ατ. ργοθαί; οἰθηΐμ Πορὶ Ποὴ ροΐεδβί, αὖ βεϊαμοία 51 

Βα θβίδηἃ τοὶ 0 ἰρβᾶ ΤῸ, οαἶπ8. δβέ βαθβίδηϊξα, εἴ. Ζ 0. 864 

Θδπ| οαβίϊοδί [ον αΐθιη, 4118, ΠΠΠῚ ΘΟΥΡΟΙΆ 6 ὨΠΠΊΘΓΙ5, οἵ 118 

ααϊάδαι μηδ μηδέ οἶβ, Ὁ1.2, ΟΠ ΟΡ ΤΟ 5101 νἹ ἀθγθηΐαν, οὃχ- 

ΓΘ ΠΒΙΟἢΪ8. αἰ ΘΒ ΟΠ 685. 6. Ὠδύμγα ΠΕΠΙΠΘΓΟΤΙΙΙΙ Γορ οσαηΐ. ΑΙΐ 
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Θηΐπὶ 13: οὔτε γὰρ ἄτομα μεγέϑη λέγειν ἀληϑές, ἵ. 6. 5ὶ 

ΘΧ ΠΕΠΊΘΙΒ. πη ἢ 1{11168 ΘΟ ϑἰϑίουθ, ἰρβοβαιθ ἰοϊίαν παπι8- 

ΓΟΒ δὲ ἰρβᾶβ υπϊίαίοβ τπᾶρηϊ 1 68 6556 σ  αηΐ, πππϊαΐθβ, τῦ- 

Ροίε ἀδιαίρετοι, δϑβϑηΐ ρυοΐθοίο τη ο Ϊ  ἀ[ 68 ᾿η αν! ἀτιαο; δ 
ΠΟ 81η0 ΟἸΠΪη0 ἄτομα μεγέϑη, οἵ. ἀ6 οο610 ΠΙ 4. 808α 2. 
ἄς ϑϑη. οἵ οουν, 1 2. 315) 32. 564 οἰϊδιηδὶ «85. ΘΟΠ ΘΟ ββουϊί, 
6556. ΟἸΠΠΪΠΟ ἄτομα μϑεγέϑη 014, υπίίαΐε5. οουίθ ΠΠΠ]ΘΙῚ τηᾶ- 
ἐπϑυηδύιοὶ (016 μοναδικός, οἵ, δα 6. 1080) 19.) πυ]} δὴ μα θ ηΐ 

Ἰη ΔΘ: Π6Πι, Π6Ὸ ΨΘΙῸ ρμοίαβύ δχ τπιηϊδαί! 5. Ἰη αἰ ν 1418. 6χ- 
βἰβίεσ δχίθηβίο δ τπδοηῃηϊίαάο, ὁ 15, οἵ. Β' 4. 1001 17. .Χ 10. 

1075) 29. Ῥῆνβ. Ι 1. 2351. 24. [Ιίὰ «αὰπὶ ΠΟΙ ΠΟ Ρ0888 
ΔρΡραγθδί, αὖ οχ ΠΟ 8 οχβιβίδηῦ σΟγροσὰ δχίθηβα, ἔδιπθη 1}1 
᾿ρδαπι ΠΙΠΠΘΓΙΠ 6586 νοϊαηΐ τὰ ὄντα 17; 65 οϑγίθ ργο- 
ΡοΟΒιοΠ65, απᾶθ 46. πυμηθγ]8 γογο βίαίυπηία! (τὰ ϑεωρή- 

ματα }18), δά σογρογὰ ἰΐα τοίογαπῦ, 4ααϑὶ ΘΟΥΡΟΥα 6 Παπ16- 
Τὶβ οοπβίβϑίδηξς (ὡς ἐξ ἐχείνων ὄντων τῶν ἀρ. "18, 1. 6. ὡς 
τῶν σωμάτων ἐξ ἐχείνων τῶν ἀριϑμῶν ὄντων, οἷ. δὰ .4 8. 

990α 12. 
1083) 19 --- 23. Ἐοἰαίας!5. 5 ΠΘῚΠ15 τη0 415 ΟΠ] 115, 56 οθ- 

ἀππ) ἡτι085 ΠΙΠΘΙΙ νοὶ ροββαηΐ ΡΙῸ 5. 5ίδη 115 ΡΟΩΪ γα] τα 
γΘΓὰ ΡΟΒ1{1 βαπί, ΑΥ. σΟΠΟΙ αἀϊΐ, ΠΟ ΡΟ886. 6556 Θ8Π| ΠυΠΘΓΙ 

Πδίμπγαιη, τ Ρ6Ι 886 δὖ δΌβοϊ αὔθ ἐδιηηιδιη ΓΘΓᾺΠῚ ὈΤΙΠΟΙρ᾽ ΠῚ 

ΡΟοηδίαγ. 

Ὁ. ΤἊ.άαγῖα εοπρογἴι" αΥὐϑπιοηΐα, φιΐδιι5 ἀοοίνπα (6 

πμηιονὶς ἑαοαίἐδιι5 τοζμίοίιν", 1083 28 --- 9. 1085) 34, 

Ἠᾳποαβαας τ. ῬΙαίοπίοατη οὐ Ῥυ πα ρΟΥ απ 46 ΠΌΠΟΙ 5 

ἀοοίγηδιη ἰία δϑύ ρϑγβθουίιβ, αὖ ᾿ρβ8η) ΠΟΙ ΠΕΠΊΘΙΟΓΙΙΠῚ 

παίπγαιη βρθοίαΓ δέ Θαβ6 116 ΓΔί]0 65 ΟΠΠ65, ΠΠ|} 15 ΠΌΠΟΙ 58}- 

βύδ {1865 ψ οὶ ροβϑαηΐ ροηὶ νοὶ] τῷ σψεῦὰ βηΐ ροϑι{1, 5 Πρ] 05 

Ῥογβογαίαγθίαν. δο τοίαίατοί. [8ηΔ 5 ΠΘ Δ γ65. απαβάδιῃ Δα} 
“πα ϑέϊοη6 5. 4Ὧ6. ΡῬΥΪΠΟΙρΡ 15. "ΠΟΤ ΠῸΠΘΓΟΤ ΠῚ δὲ ἀπο 0 40. 6Χ 

118. ΠαΠΊΘΙΙ δχϑιβίδηΐ, 46 ΠΙΙΠΊΘΓΟΤΊΙΠῚ πλ[{ πα 16, ἀθ θὰ 486 
ὨΠΙΠΟΓΟΒ ἱπίοι οἱ Γδβ ΟΠ  ΓΙΟὰ5. ἰηΐογοθάας ταίϊοηθ, 8188- 

46 51121165, δὲ 115 αυ!άθ αδ βίη 8. οὐ 'ρ515. αὐϊίατ δὰ 
᾿πΠΡΌΡΉΔη ἄδπὶ ἀΟοίγ πὴ 6 ἸΔοἰ58. Οαδο παδοβίίοποβ ααοα 
ΠΟ Βιηΐ νἱὰ 80 γϑίίοηθ αἰβροβίίαθ, 564. δάἄμθχδθ ροΐϊι8. αἱ- 
ἴδον ἰοῦ πᾶ ἴῃ ἀπ ΘΟΥΡῸΒ σοΟηϊπποίαδ, 4 ΠΟ 1ηᾶ- 

ΘΏΟΡΘΓΘ τηϊΓ Ὀϊ πα  4ῸΪ τηϑιη πους, πὰ ΟἸηπΐη0. Γδίοπο ΑΥ. 
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αὐϊ 50] 6αῦ 'π Θχδηη 8 418 οὐ τοί 15 Δ]ΠΟΥ μι ῥ] οί 5; οἵ, 
ΟΡ 5. Ρ. 191. 

1.) τια ναϊΐοηπα πιηιουὶ ογὐλαηίτν" 6; ρυἱποὶρὶο πιαΐονλαϊὲ, 
ψιιαΐα ῬίΙαίο ροδιιῖ, 1083 28 ---86. 

ΡῬΙαίο χιοα τηδέογίαϊα πα θυοσαπι 468] 11 ΠΔ ΡΓΙΠΟΙΡΙ ΠῚ 
6586 ἀϊχοιαί τὸ μέγα καὶ μιχρόν, ποη ἄπο 5᾽ϑηϊἤοαγο νο- 
Ιπογαΐ ρυϊποῖρία αἀἴνογθα οὐ βοϊπηοία πίον 56, 564. ὑηδπι 68ῃ- 

ἀδιαια ροίθηςἃπι|, 4186 εὖ ΔιροΠη6Ἃ0 οἵ αἰμπηϊπιθηο0 ἴῃ 
᾿ηΠ παι ἸΔΟΠ θὰ οϑβοί, οἵ. δά 4] 6. 987) 18. Ατὑ. νεσοὸ πος 

Ιοοο ἴῃ ἰρβὶβ νϑυθὶβ Βαθγοῖ, ᾳυδθ ααππὶ 8η)]ρ αἰΓαύθπι ἃ[1- 
481 οΟμ ἢ εδηΐ, ̓ η46 Ῥ]αίοηΙοβ Πορ Οὗϊα [ἈΘ655616 βία δύ, ροῖ- 
οοῃέαίβ. αἰγαμη οχ αΓΓΟσΘ ῬΓΙΠΟΙΡΙΟ ἃΠ 6Χ δἰίθσο αἰγὸ 51η- 

ΘαΪα 6. ΠΕΟΙΠΘΙΌΓΕΠΙ τη]ςΐο85. ΡΓΟ ἢ οϊβοδηίαγ; αὐγαπῃ δηΐπὶ οἷδ- 
οποτι Ῥ] ΓΟ οἶ8, ᾿Π πον ᾶ8 6085 ΑἸ Που] αΐαβ πη ρ Ποατὶ οβίθηα!. 
ἘΘηΪΠῚ 851 Δ]186 ΟΧ Π]ΔΡΠΟ, Δ]186 6Χ ΡᾶΤγΟ πηϊίαίαβ δχϑιβίπηΐ, 

ΠΘἢ 8ηΐ οἰπβάθμη ππμηθγὶ πηϊΐαίοβ ἀδιάφοροι, πθαὰθ δχρ!- 

ΟΔΥΙ ροίεοβί, ἀη46 ἰδ η 6 η1 1) ΠΙΠΊΘΡΪ8. πηρδυῖθιι5. τηθαϊὰ 1118, 

4αδηι ἀϊοιηΐ, πηΪΐα8. γα! οτϊ, ὁ 20 --- 80. 815 486} 568 αηϊ- 

[5 6χ αἰγτοααα ρτοα!ί ρῥτϊποῖριο (ἰσασϑέντων, εἶ. 1. 1081. 25), 
ἀπη46 686 πηϊίαΐο5. οΟδ  οβοδηῦ ἴῃ τ1 ἃ ΠΏ Ὠδίμγδιη σοὶ αι αἴ - 
[ογδηΐ 40 1ρ88 πηϊΐαΐο Ἔχρ] !οὰ τ] ποααϊέ, ὁ 90 --- 32. Ῥγδοίθγθα 
46 δὰ πηϊίδίθ, 486. ὈΧΪμηαη ἸΠΐ6Ι ΠαΙΠΘΓΟΒ. ἰοομη ΟΡ πεοέ 

Π6Ο ΥΘΓῸ ᾿ἰρϑίιμη δϑ ΠΕΠΠΘΓΟΙΤΈΠΙ ὈΓΙΠΟΙρΡΙ τ [ΟΥη8]6, αὐτὸ τὸ 
ἕν, πονδθ δχϑιβίππί ἀπ] ΔΈ] 0Π 65. Ηδθο ΘηΪη} πΠΙ85 4απ τη Γ6- 

Πα 5. ΠΠΒΙΘΙῚΒ ῬΥΙΟΙ 510, 1468 ῬΓΊΟΣΥ 1Ι΄6ὰ βῖνα Ι΄θὰ 14688 νἱ- 
ἀοίαν οχβιβϑίοσθ ἂς 4αππὶ ὈΓΙΟΥ ΓΘΙΙα 15. ΠΕΠΊΘΓΙ5. 1185 ΡΓΟ- 
αἸογῖς ΘΧ ΡΥΓΙΠΟΙΡ 5, 6Χ ααϊθι5 ΡΓΟ ἸοεῚ αυδογιίατ. (ἐκ τίνος 
οὖν 5ογῖρβὶ πὶ ΑΙΟΧαΠαΓῸ Ρ. 141,10 ΡΤῸ νυ]οδίο ἐχ τινοσ- 
οὖν. εἴ. 1θ08δὅα 2: ἐχ τίνος οὖν αὕτη ἡ δυρδοὺ ΝΠ ΓΙ 

6χ ἱπάοἤηϊία τηδοῃὶ οἵ ρᾶγνὶ ἀγδάθ ποὴ ροίαϑί ργο 1586, πὲ 
486 δυοποιός 510, πΠοη ἑγοποιός. 

2) (φιιοί εἰπέ δἰαϊιοπαὲ πεηιονὶ ἑοαἴο5, 1053 36θ---1 084 2. 

51 418. ΠΌΠΠΘΙῸ5. σΟϑ Δ Π40. ἐδηΐαπι οΟπΠοὶ Ἰάθοαϊια 5018 
Ροίδθμπεϊα ΠΟ δοίαᾳ οχϑίβίθγθ οθηβοίῖ, ΠῸΠ δϑύ οὐ 46. ΘΟΓᾺΠῚ 

τη] Πα ἀπ 6 ἂς πο Ἰαθοτγοί; ἴρϑᾶ δηΐϊπὶ ροίΐθηξία ᾿πΠ ηΪ ἔθ μη 
ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΟ β8θοη Βᾶρού σοηϊπποΐαη). (1 διιῦθη) ΠΙΙΠΊΘΓΟΒ 

[πη] τι8π| 511 05 0188 ΦΌΒΟΙ 6 80 ΡῈῚ 86 δχϑιβίθηξθβ ρομπιιηΐ, 
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11: ΠΟ ρΡοβϑβιηΐ γοοιβᾶγθ, ααοιηΐηι5 δ ογδύισ, ᾿η ΠΗ͂ 05η6 ψ6- 
Πἰπξ 6586. ΠΌΠΊΘΓΟΒ 80) ΟοΥο ααοάδμῃι τη0 40 Πηϊίοβ, 57. 

α) 1084. 2---10. Αο ρτίμαπι ααυϊάδιι ᾿Π ΠῚ ΠῸἢ Ρο8- 
Β1ηὉ 6586 ΠΕΠΊΘΡΙ; 1 ΠΗ] 15. ΘΠ ΠΙΜΠΠΠΘΙΙΙΒ ΠΘῸ ΡΔΓ Θϑ 66 

ἱρὰ, ααϊοιπαιθ. δ 8] ὨΠΊΘΙΙ5 ΡΓΟΘΙΘΥΓ οχ ΡΥΪΠΟΙρ 8. ἃ 

ῬΙδίομθ ροϑι(ϊβ, δση δι ΡΆΓΘΠ δ ἱπΠρΓΘ ΠῚ Θχϑιβίευθ Π6- 
66556 68; δοσϑάϊ χα α πυμηοτιβ πη ΠηΪ 5. ἤθη ροίοϑ 1115 

τοὶ 6886 ἰάθα, πϑῆμα εχ ἰρβὰ ἰ4θδθ παίιτα (χατὰ λόγον α9)), 
4αϊὶρΡ6 φιαδθ [οσμηλ]6 50 ἃ. ἀθ Π] 65 ΓΟΡΓΆ. ὈΥΪΠΟΙΡ πη, Π6- 
46 εχ ρἰδοϊ(ἰ5 Ρ]αἰοπίοσογιη (χατὰ τὴν ϑέσιν α9). --- ὕὲ 
ΟΙΏΠΘ6Β. ΠΕΠΊΘΙΟΒ γ6] ΡᾶΓ68. γ6] ᾿πρᾶγο8 ὄνδάογα ἀομηοπδβίγοί, 

{τὰ ἀἰδύϊηρυ φημ ογδίϊ οἶδ σΡοποτα. 81 πηϊίᾶβ ποῖ 1 ἴῃ πὰ- 
ΠΟΘΙ ῬΆΓΘΠῚ, 1. 6. 851 πηϊΐὰ5 Δα ΑΙ ῸΥ ΠΌΠΠΘΙῸ μι, Θχϑϑι 
ΠΌΙΊΘΙΙΒ ΠρᾶΓ, αθ; βίη ἀγὰϑ πο] 410 1Π ΠΌΠΠΘΙΓΠῚ ΡΆΓΘΠΊ, 1. 6. 
δὶ ἄγαάα πηι Πρ] ]οδίαν Παμμθγιι8 ΡᾶΓ, δχβίβε ὁ ἀφ᾽ ἑνὸς δὲ- 
πλασιαζόμενος. Ἐὰχ ρ515 ἢΪβ νοοα 118 106} Πρ 1 αν, ΠΟῊ 4.6 πη- 
Π|θ6ῦ ἴῃ πυμηθγαμη ΡᾶΓΘμὶ ἱποίογα Αἰ. νου] αἶββα ἀγδάοι, 584 
ἴῃ Θἰαβιηο αἱ ΠΠΠΊΘΓΟ5. ΡᾶΓ68, Οαἶ 5. 5ΠΗΡ]10658. ἰδοίουθθ ΟΠ] 68 
βἰπί παμπηθυὶ ρᾶγ68; ἰῃίθ ΠσΘηδ6 ᾿ρὶταν βαηύ ροίθηςδθ, 488 

ἀϊοαπέ ππϑιποιηδίϊοὶ, πη ου} ὈΙΠΆΓΙ; οἷ. ΑἸοχ. Ρ. 748, 7 ---1ὅ, 

Ποηίααθ 5ἱ ἀγαάθ τυ} Ρ]] οί, ΠΠΊΘΓΙ8. ἱπηρᾶγ, τ ]!ααὶ ὁχ- 
βἰβίπηὐ Παπηουὶ ρᾶγ65, οἱ ἀρτιοπέρισσοι ἅ085 νοσδΐ ΑΙΟΧ. 1. 1.; 

480 ᾳαΐάδῃι ποιηΐηθ, αὐ Ρ] 6 μὰ 510 ρδγίμο δἰ Οἴηη65 σομιρ[6- 
οἰδίαν ὨΌΙΠΘΓΟΒ, ΠΟῸῚ 1ΐ 501 πὶ δαηΐ ᾿η 06] 661 ΠΠΠΠ ΟῚ, 4] 

5616] ἀϊνίϑβὶ ρῈὲῦ ἀγδάβθιη δ πυμηθγΓα 1 ἱπηρᾶγ πὶ Τα ΟΠ Γ, 
5664 ΟΠ]Π68 Πα]Θα Πα 116 ἴῃ 51 Π0]|160 65 [ἀούογ 8. αἰ βίο] Ῥγδθίου 
ΠΕΙΠΘΙΙΠῚ ὈΙΠΔΓ ΤΠ] Οὐδ ΠΔ ̓ πΠρΡ ΓΘ ΠῚ ΠΕ] ΘΓαΠ] οΟΠ  πδηΐ (ἢ. 6. 

ΠΟῸΠ πιο θ6-Ξ-3- 2. 8, 10:ΞΞ-Ξ 2. ὕ, 564 εοἰΐαιη 12 :Ξ 2. 2. ὃ, 

20 ΞΞ 2. 2. 8). Ασιβίοίθ εβ φυϊῃ ἴῃ ἢ15 Ῥυ ΠΟ ΟΥΘΟΥαπ οἵ 

ῬΙδέο ΠΟΥ βθοαίιι5 510 νθβϑίϊοία, ΠΟη δϑί ἀαθίπμη; δ δίνη] 

48Π| ΡΆΓΆΙ ΔΙ  ππθίϊοα ᾿ᾶθο βἰηῦ αἰβριυιίαία ἃρρδιεί. --- 410 
τάττουσι δ᾽ οὕτω τὰς ἰδέας ΑἸοχ. ἱπίογρτοίαίαν Ρ. 748, 25: 
μέχρι γὰρ δεχάδος αὐτοῖς ἡ τῶν εἰδῶν πρόοδος. ῬτορδθΊ- 
115. 11 φαϊάομῃ ἰηἰογργοίαίιο, 564. ᾿ρ88 νϑῦρὰ δαιηοάιμ ἢ6- 
ΘΠ πίον οὐ Οὔβοαγα βουρία. 

ὁ) 1084« 10 ---ὁ. 51 νεγῸὺ ἀϑ4π6 δά οογίαμῃ ἤηθπι ο0η- 
(ἰπυ8Ὁ] νοΪαηΐ ΠπιηθΓῸ5 ἰ468165, ΠΟ Βοος π060 οΟβίεπαθηαιμι 

οϑύ, φιθη ἤπθι οΟηϑβεϊπδηΐ, 564 οἰΐδιη οὐ ἴῃ 60 οοΟπηϑβίβϑίδηί. 

ἴδηι ΡΙαίο δ τὰ] α Ῥ]αίοηϊοῖβ ᾿ὰ ἀδοδάθ Πηϊδηάδηῃ οθηβαθ- 
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ταῦ ΒυπηΘΓΟ ἢ ΘΑ] Πα βουῖθηι (εἴ, “4, 8. 1073α 18. ῬΗγ5. 
1Π 8. 206) 30. Βτδηά!5 ( 6βοὶι. ΠΠ 1. ρ. 518. Ζ6!6γ ἢ. Ρ. 558), 
51η6. ἀπθϊο ργορίογοα, απο ἀθοὰβ βυβίθῃδί: Πυμπ ΓΟ Γι [ζᾶ 
δβϑύ βιθιθοία, αὖ δ θη οἰαβαᾷαα ροίθηἃ5 ΓΟΙῸ] ΠΠΘΥῚ τ6- 

[ογδηΐα Οἴηη 68, ἰἀθοαθ ἀθοὰβ βιὰ ἃσ ρΙΟρτὰ ααδάδηι ρ6Γ- 
[δοίίομθ τ] ῖβ Ἔχ θ! ]ογα νἱἀθδίαν. --- Αὐ ρυίπηιμι 4α] 6 πῆ, 
18. 17, «αὰσπὶ ἢϊ ὨΌΠΠΘΙῚ ἰάδασιμη Βαϊ θαηΐ αἰ η δέοι δέ 
ὉΠ ΟΥβαη ἴῃ 56. ΘΟΙΡΙΘοέ! ἀοἰγλοδηί Ἰάἀθαγαι βυβίθημδ, ΠῸΠ 
Βα ΓΠοῖθηΐ ἀθοθη 1ΠΠ1 ὩπμΠΘΥῚ δά Βα ϑίδη 5 ΤΌΤ απ Πδἐα ΓΑ ἢ ΠῚ 
οἸπηΐπηι ἀοΠηϊ θη ἀδβ; απ] απο ΔΗ] ἢ 1} ἴδπι ΘΘΠΘΓὰ Ρ]πτὰ 
βιπε ρΡ᾽αγοβαιθ Θοσαπι 4686 Γααϊγαηΐαγ, 4πδ 4ποέ 5 Πα- 

ΤΠΘΙΪ ΡΟΒΙ. --- )οἴπάθ, «18 --- 25, ἀδιηοπβίγαγο βία δῦ Θδ 61} 
ἔογ γίϊομθ, ἃ τπι85 οϑύ 7. 1082 27 544., ΘΟῃὨΒθαθθη5 πη 

ἴοτβ, εὖ [4886 51ηΐ 8|186 Δ]]1ἅτππὶ ρᾶτίεβ. (418 αἱ ἄλλαι τριά- 
δὲς, 488. ἴῃ 4}Π18. ΠΌΠΠΘΓΙ5. 168 }1015. ἰΠ6 5856 Βαργὰ ἀ θη βΓἃ- 
νἱΐ, εἴ. 7. 1081 8ὅ 544ᾳ. 1082α 26. }11. --- «19 ὅμοιαι γὰρ 
αἱ ἐν τοῖς αὐτοῖς ἀριϑμοῖς, τη. ἰδέαι, αὐ 51 ἡ αὐτοτριάς 658 
1Ι4θἃ ΠΟΙ, ΤΙ Ιᾳπ8 6. οἰϊδιῃ ἐγ ἀθβ [ἄθα!θ5. ορογίθδί 6558 
Βομηΐηθ8. Αἰδθχ. ψϑὶ αἰϊαπη μα θα ἰδχέμμη, γ8] ΠΟΘ] ΘΟ Ρ 
σογθἃ ἰηξογριοίαίιιβ οϑί, --- 42] --ῳὖ, 46 οιπεπάδμαο οἐ οχ- 

ΡΠ Θά πη 40. ἢ. 1. οἵ, ΟΡ5. ρ. 107.) -- Τϑδηῖψαθ φαδοεῖξ σὰν ἔδῃ- 
ἀδπὶ ἀπ Θηδυ5. οὐ ἀπο ἀμ γτι5 ΠΠΠΙΘΓΙΒ. οἵ ΓΘ πὶ ΠῸῚ ΡοΓ- 
ἰη46 1πηΐϑι Ἰ4685 τϑίδγεπαϊ βἰηΐ, δο ἀθηδγβ. Ηδης δηπη πηϊ- 

ΥΟΓ56. 56 ῃ ΘΠ Ε[8Π] 6556 νϑυθογαπι «20 ἄτοπον --- 52 ἀριϑμοῦ 

58(15. δϑί δρογίιηι, βθ ἴῃ ᾿ρ515. γ θυ ]8. Ρ]ασ μη ἰηθϑέ αἰἢ- 
Οαἰ 15, 48 πὶ π6 Θχρθάϊγο ροββ ἀππάο,. Αἰᾳπθ Βαθο ααϊ- 
ἀδ νόθα “27 ἔτι δὲ --- 29 ἐστίν, ἀά6ο0 ᾿ἱπίδγγαμηραηΐ 56ῃ- 
(δ ΠΕ] γτιΠ] ΟΥ̓ ΘΙ, ΘΠ} ΠῸΠ δα ΠΕΠΊΘΙῸ5 468168, 56 δὰ 

1688. φαδέθηιϊβ ΤΟΙ 5651} ΠΠπ|π| οδπι88 6 6588. ΟΘΒΘΗ ΕΓ Ρ6Γ- 

Ππηθδηΐ, οἰ, αποα ΟΠ5. Ρ. 191 βιιβριοδέαβ βαιη, δὰ αἰϊπηάθ (οἵ. 
ΜΠ 5) ρογρθγδηι πο 6556 ᾿ηςΠ588, Π6. ΠῸΠῸ Δα] 6 η) ΡΟΒ51ΠῺ 

᾿ΠΡΤΟ ΓΘ, 4αδη δ ἰπέθγθα σορηονὶ δὲ ΑἸδθχ. οὐ ὅϑ'.υ1. θᾶ 
᾿πέογρυ θαυ! β'η6. Π}1ὰ βρανίαθ Οὐ] σἿΠἶβ Βαβριοἴομθ. 5664, 181} 

Π15. γ 015. Ομ ΐἶββῖβ ΡτΟΠοἰμηι5. δα χρη δ νοῦθὰ ῬΓΟΧΙ ΙΔ; 

488 απ ΑἸοχ. βἰο ἰηἰεργοίδίαν ρ. 749, 29: ἔτι ἄτοπον εἰ 

ὁ ἀριϑμὸς μέχρι τῆς δεκάδος, καὶ ταῦτα τὸ ἕν χατ᾽ αὐτοὺς 
μᾶλλόν τι ὃν καὶ εἶδος τῆς δεκάδος, εὖ σΟΠΒΘη 6 ἢ 5 οαμ 60 
ϑυγίδπιβ: ἔτε ἄτοπον εἰ ὁ ἀριϑμὸς οὐ μέχρι τῆς ἑνδεχάδος, 

ἐπεὶ καὶ τὸ ἕν μᾶλλον τῆς δεχάδος ὃν καὶ εἶδος αὐτῆς καὶ 
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τὰ ἑξῆς, 5815. ααϊάοπι ἃρία οϑί 11 ᾿πίουρυ οίδίϊο εὐ Αὐ. ἂγ- 
ϑυπηθηΐαί! ΟΠ θι15 οΟμβοπίδηθα; 56 ηἶβὶ ᾿θνἼββίηηθ 'π Θχρ]]οδη- 

αἷ5. νϑυθὶβ νουβαίοβ ραΐθβ, δἰ πβιπ 0 1 ἀπ] 605 1η τοχίι Πᾶ- 
βυιῖββθ ορογίθί, ψιλὰ δι θη  Ποανὶ 1η τ. 1. δὰ δι. 1. 

Τ11οοὲ δαΐθι ἤδθο 115. Οἱ ἀοθαηΐ, αὶ ᾿ηΐγτὰ ἀδοδαά θη 
ἀοβουθογο 1ἀθα]θ5. Πα ΘΓῸ5. νοϊπουαπΐῦ, ἰδιηθη Ῥ]αίοηϊοὶ ᾿ΐὰ 

μἷἰβ ἀθοθηι ΠΙΠΊΘΥ5. αὐ σοηδηΐα, αὖ Δα ΘΧρ! οΔη ἀδη) ΟΠ ΘῺΩΙ 

ΤΟΓΠ Πδέμγαπι βαϊΠποϊαηΐ, 482: γεγνῶσι γοῦν τὰ ἑπόμιεγα, 

οἷον τὸ χενόν, ἀναλογίαν, τὸ περιττόν, τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα 
ἐντὸς τῆς δεχάδος. Νοο. τὰ ἑπόμενα 5Βυτηπιαθ. 5᾽ σὩΠ οδΥΪ οᾶ- 

(ΘΡΌΥΪΒ. 6χ Δ} 18 Θχθρ} 18 ἀρρατγοί, 564 ππη46. δᾶ νη δά- 

Βοίβοεσ ροββὶξ ἀαθίπιη νἱἀοίαγ. Εαα! θη Παιἃ 5010 8 ΡῈΓ 
τὰ ἑπόμενα 5θτῖθαι ἀδποίαγο νοϊπογὶύ ποίϊοημπι 5656. ἴηνί- 

σ6ΠΔ ΒΘαπθηΐιμ, {π86. οἰ θη 4686 δάἀηθοίπηίαν, 46. απὰ Ττἃ- 
[ἰἴοη6 ποίϊοηθμ 41101 ν. ἀχολουϑ'εῖν τϑιζαΐαπι οϑβί, οἵ. δὰ «(1 1. 

981. 27. Οὐδ ΠΟΙΙΌΠ65 σ] ῥΥΪΠΟΙρ 15. ν 6] Παμ]θ 5. ν 6] ἰη- 
θυνα}}15. ΠΠΠΊΘΓΟΤΊΙΠῚ δἰ ΓΘ ]ηΐ, ΘΟρΙο586. οχροπαηΐῦ Αἰοχ. οἵ 

ϑυγ. δά ἢν. 1. (εἴ. ΤΠδορι. Μοῦ. Ρ. 512, 20), πϑραῖιθ δβδύ αυοὰ 
ἴῃ Πῖ5. ΒΥ Ο] ΔΕ! ΟΠ 115. τη} {1} ᾿ΠΠΠΠΟΥ ΘΠΊΠ1. ---- {Πη]δέθ πη 81ι- 

6) ΡΙῸ ΡῥυΪποῖρίο βαρ θοηῦ Ππηρδυ δ ]5, αι Θὰ δαϊθοία, Π60 
ΨΟΙῸ ΡῈ {γα θη Δ ΠΥ 6 ΠΙΙΠΊ ΘΓ ἩΠΠΠΘΙΙ ἢιιηΐ ᾿ΠΠρΡΆΓ65, 
480 56. --- [δὶ ᾿πδρΉ {π 41 Π 65. τη δ  Π ιηδί!ο858 Δ ἀΘπδυῖπμη Τ6- 
τα] υαηΐ ΠαμΊ Γι], βἰα! ἀθμ πηἰ δέ! ρμαποίπμη, ἀγα α! [1681], 

{18 41 Ρ] Δα], ἐοἰγᾺ 4] σΟΥΡ5 σΟπέα! ον, 4] πη ΟΥῚ σΟὨΪ Οὐ 
᾿ηΐ6Γ 56 ἀδοδάδιῃ οἰποίαηΐί, α 37 --- 2, οἵ. Ν 3. 1090) 22. Ζ11. 

1086) 14. ἀε ἃη.1 2. 4040 18. Βτδηα15 ( 6βεῖι. {{ 1. ρ. 513. 
-- 1 οἷον ἡ πρώτη γραμμὴ ἄτομος, 1. 6. ἡ μονάς (Βᾶῃς 
δηΐμ) νο6. πρώτη 5: ΠοαΥΙ σορῃοβοϊίιγ ὃχ ορροϑβίίο ἡ δυάς, 
οἵ. ΑἸοχ. Ρ. 751, 12) ἐστιν ἡ γραμμὴ ἄτομος. Τήηθᾶ δαΐθῃηι 
᾿ηα᾽νι πα χα 51:0 Ρ]αίοηϊ οἵ. δὰ «9. 992. 22, 

3) (ιιαῖε ργἱποὶρίνην επυϊέαίθην 6556 σοἴϊηΐ φιιαθν"ίειιν", οἵ 

ιιαθ οἰην δὰ 76 δοπὶιποίαθ δμεπέ αἰῤὲαξοτι65 δασιιευιγείει»", 

1084 2 ---9. 10δῦα 7. 

51. ΠΙΠΘΓΠ απ Ῥ]ίο 6 ἐδ πᾶπὶ 505 δ {18 ΠῚ ἃ 50] ὲ8 
Θχϑιβύθῃξθηι ῬΟΠΪἸη118 ---- ΠΙΠΠΠΠῚ 81 4118. απ ΑΤ. 46. Ὠδίτγα 
ΠΌΠΙΘΙΙ ΘΟηΒοηϊ, δὰ ααδΟϑίΟ ΠΟῚ Ροίοϑβί ᾿πονουὶ -- αῸπ86- 

ΤΙΓαΓ αὐγμι 510 ὈΓΪα5, ἀη]ΐα5, αἀᾶ6 ὁδέ πυμηθγὶ 6] ΘΙ ΘΠ 11}, 

8 51Π0}} ΠαΠΘΓΙ ψϑ  } αἀὐγὰβ {γα5. [ἀπ «αδίθηϊ8. ΠΌΠΠΘΙΕΒ 
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ΘΟΠΙΡΟΒΙΐι8 δϑύ ὃχ πηϊίαίιι8, πΠ185, ἐδ 181 6] ΘΠ] ΘΗ ΠῚ, 

ΡΤΙΟΥ οϑύ πυπηουῖβ; 4αδίθημβ γ6ΓῸ ὨΠΠΊΘΙΙ δα Θο ἐδ ΠῚ 4αδη- 

ἄδῃὴ [ΟΥ̓Δ πη ἃς 5ρθοίθπιὶ ἀθἤ 11 βηΐ, ΠΌΙΠΘΙΙ ῬΥΟΓΟ5. βαηΐξ 
πη ΓΔ 15; 1118 ΟῚ ΘΘΠΘΓΔΕΙΟΠ6 80 τηδύθυϊδ, ΗΪ [ουτηὰ ἃς Π0- 

[1016 ῬΤΙΌΓΘ5 βαηΐ, ὁ 4 --- 18, (Τάδιη ἀϊδογηθη τοῦ πρότερον 
ἘΠ ΘΓ Θχρ οαΐ οὐ ΘΟ θμι Θχθρίο Π]Παϑίγαί Ζ 10. 11, 564 δδπι 
αἰβραίξαίοηθαι ἢ. 1. ΠΟ νυ] ἀοίαγ Γθβρίοθγο, οἵ, ργοοθμῃ. Ρ. 27. --- 
}12 τὸ ἄμφω, 1. 6. τὸ ἐξ ἀμφοῖν 8ῖνα τὸ συναμφότερον.) 
Τοϊταν ΠΠ πὰ αὖ ΡΟΒ5111|8. φα Δ ΘΒ 0 6 πὶ ἀϊτιηογα, δά πδηο οϑῦ 
ΤΟΒΡΟμδηᾳαπ), 4πᾶ]6 ρυἰποιρίαμηῃ (πῶς Ὁ18, ποτέρως }16) ῬΙ]α- 
ΓΟΠΪοΙ ψο] θυ πη] ζαύθ πη 6556, [ΟΥπὰ] 6 8η τηδίθγιαἰθ. Οποά 
δηΐμ ᾿ΠαΙνΙἀπδηι ἀἸοαηῦ 6556 αη] αὔθμ οὐ ρτορίου ᾿ῃἸν! ἀτιδγ 
Πδίαγαϑ ῬΤΙΠΟΙΡΙΪ αἸσ ϊ δέθηη Θ8πὶ ΠΔΌΘΓΘ σοὶ ηΐ, «ΠΟΙ μη 
δὲ ΠΟΌΪΟΠΙ τ  ΘΥΒ8}]1 5ῖνθ [ΟΥπη86, οὐ 51 915 ΓΘΌιι5 βῖνα τῷ 
συναμφοτέρῳ (τὸ ἐπὶ μέρους 14, εἴ. δὰ ΠῚ. 1003 21) εἰ 
ἀδηΐϊψαθ δἰ θιηθηίο ᾿πάἀϊν! ἀπὰ πδίμγα ἃββ θη δϑέ, ΠῚ 8}} δ 
Β0οΙνθηάδμη {{|8τ 4αδΘϑΕ ΟΠ θη ΡΓΟΠοίμηιβ, ὁ 18 ---16; πδαπ6 
γϑγο ἢοιὶ ροίοβέ, φαοά 1ΠΠ1 νοϊαηΐ, αὐ αὐγᾶψαθ 5ίτηα! γδί0Π6 
τη 85 ΡΥΙΠΟΙρ ἢ 6586. βἰαίαδίαν, οὐ τηδέθυ ἃ] 6 οὖ ἔοσιμαὶθ ( οἵ. 

«( 10. 1075ὺ 5); πηϊαίο8. δηΐπι (ἑχάτερον 20, μονὰς ἕκα- 

τέρα 23, ἀγδα!5 δηϊπὶ δχθιηρίαπ ἀσ. οορ αι) απ βἰηΐ 6[16- 
τηθηΐῷ ΠΙΙΠΠΘΙΟΙΠῚ, 81 ΠΕΠΊΘΓΟΒ σοΪατη85 δὰ πηϊξαίθιη απδη- 
ἄδπι σολ] 6βοθγα (μὴ ὡς σωρός "21, οἴ, δὰ Ζ 16. 1040) 9), ποῃ 

δοίι, 564 ροίοηςα ἐδηΐαμη 115 ᾿ηβαηύ (οἷ. Ζ 13. 1039α 13, φαθιι 

Ἰοσαμῃ γαβρὶοὶ 40 ΑὙ. ἰᾳγ δχβρθοίββ, οἷ, ργόοθι. Ρ. 27), Ιἀδοααθ 
ΠΟῚ Ροβϑβιιηΐ βἰπηι! ΡΓῸ [ΟσΙηΔ}] ρυϊποῖρῖο ΒΡ ογὶ, ὁ 18 --- 23. 

Οὐίδπι δαΐθηι πᾶπης ἱποογίδμη 46. πδίμγα ΡΥ ΠΟΙΡῚ βϑηΐθη- 
{ἰὰπΔ ΑΓ. ἴη46 Δγθ ἐγδΐιν, ὁ 28 --- 52, αποὰ ἴῃ ᾿πν θη! 6 Π 615 βίδ- 

[ΘΠ ]5416 ΡΥ ΠΟΙΡ 15. ἀἸα] δοίϊοδμη. 5πμπ} οὐ πηδ δι) δίϊοδπι 640- 
οἰγίηδιη Ρ] αἰ ΠΪοἱ Γοβρθχθυϊηῦ; δία. 6χ τη ποπιδίϊοα απ! 61 

ἀοοίγηα μος τοροίϊ, φαοά πηϊζαέθπι δ] θιηθπέμπη ΡΟηπηΐ σοτη- 
ΡΟβιζογαμ ΠυμΠΘΙΌΤΊ ; δχ αἰα] θοίϊοα νοτὸ (διὰ δὲ τὸ χκαϑό- 
λου ζητεῖν ὑ30) πα, φαοα [οτιηα! θη ΠπΙΠΘΓΟΓΆΤΩ ἘΠ] ϑΈΘΠΏ, 

4086 46. ΟἸμηΐ 115 ΡΥΔΘαΙΟΑίῸΓ ΠΕΠΊΘΙΙΒ, ΘΟ ΡΑΓΕΘΗ] 6556 

βέδίαιπέ (τὸ χατηγορούμενον ἕν χαὶ οὕτως ὡς μέρος ἔλε- 
γον 31); 486 φαϊάθμι ΠΟΙ ΠΟ ροΐίεϑβέ πὖ ἸΠ6Ὶ 856 οοηϊπη- 

ϑαηΐιγ. --- 26 μονὰς στιγμὴ ἄϑετος, εἴ. δὰ 4 6. 1016 830. 
- 27 ἕτεροί τινες, Τ)μΠΟοΥ 5. οὐ ΓΘαορραΒ. 

Εχ δοάβθιῃ ἰοπίθ δὰθ πηδηδηΐ απ] δαί! 65, 48 δχροβιία 
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μιᾶο ᾿ποογ 115. οαιβα ἀθίηαο, 82 --- ΤθΒὅα 7, Ἔχροηϊί, χαᾶδ- 

γα ααϊάθιῃ ρυηα, 682 --- 97, οὐ ἐογίϊα, α ὃ --- 7, ΠΟῚ πα] παι 
ἰίον 8586 αἰ ογαηΐ, αἰέοσα δαΐθῃ), α 1, 2, θοάθηι πο ᾶο ἀϊβοιι588ἃ 

εβϑύ 7. 1081. 20---35. Οὐ υὐτάφιθ πηϊίαβ, αἱὐ 32 --- 87, 
4πᾶ6 ἱποϑὲ ἴῃ ἄγαᾶο, πάν! ἀααιη παξαγιν οαπὶ αηϊίαία ῥἱη- 
ΕἶρΑ] 1 Ομ θη] Παρ θαΐ δ ΡῬτορίογθα οἱ τηδρῚ8. 810 σορῃδία 
4πδη ἰρβᾶ ἄγαβ, ἀγαάθ ῥυίου ν᾽ ἀθέαν. 6586. ϑϑα ποραηΐ μὸς 
ῬΙαίοηϊοῖ, ααὰπὶ ααϊάθιη. ΠῸΠ 5[ Πρ. 88. τιηϊδαΐο8, 864 (ούδτη 

5} ἀγαάθη 6χ ΡΥ 8. ΠΟΡῚ βίδίαπηΐ 1). αὶ, απ τὰ- 
ἐϊοπο ἀοίηάο, 48 --- 7, δα πάθῃ Γθιὴ ΘΧρΡΟΙΪ, 4 ΒΙΠΡῚῸΪ πὰ- 
τ 6 1] ΠΟ σοηΐδοία τπηϊξδέππη σΟαἰ οβοδηΐ ( οἵ, δὰ 7, 1082α 20), 

564 ἀηΐοθ 60 ΟΓΐπη6, 400 ἀδίησορβ ππϊΐαίθβ 5101 ἰῃνίοθιη 
Δα απο πίπγ, ααδουθαν πϊΓα πὶ ῬΓΟχί πη ροϑβὲ ἔρβᾶιῃ πη] ἀέθπι 
ἰοοῆ ἄἀγὰβ βαθοδί, δὴ δἰίθγα τἰἰγὰ οχ πηϊζαι θα ἀγδάϊβ. 
(Οπδ6 οἰποπάδηα ρίαν! ἴῃ μΟΟ δμπποίδίο, τῷ ρτὸ τῶν ὃθ 
οἱ ὁποτεραοῦν ρτο ὁποτερφοῦν αἾἿ, εὐ ΑἸοχΔηαΥΙ δποίοτιἰαίθ οἱ 
ἴδοι], ααδη ᾿μ6 ΔββΘα αμην, ᾿Ὠ οΓρ οίδ αἱ γί! 9Π6. ΘΟΙΠΠ]6η- 

ἀαβαμπέιν.) --- Οὐἱά βέλει πιὴ 516 ἀ6 μἷ5. ἀαθ ΙΓ ΟΠ θτι5, ἰὰ 8 
688 δἢ ἰπϊασία τσ, ΡΙαἰοπίοδα ἀοοίγηδα ορροπδί, οἵ, Ρ. ὅ59 πού. 

ΓΆΤΑ, 

4) 6 ρνϊἱηπεὶρὶὶθ ο'Θοηιοίγ σαν μὴν γϑυμηι, 1θ8δα 7 ---ὐ 4, 

Οὐ ἰῃ ἰρ8ὰ 46 Παμηοβ ἀΟοίγ δ ῬΑΓΠῚ ἰηῦ6᾽ 56. 60ῃ- 
βοηθγοηῦ Ῥ]δέοηΪοΙ, ΤηΔ 915. Οὔϊαπη ἴῃ ΕἸ υβα5. 011556. ρασίαβ 
νι ἀδηίασ, φαθπὶ ἃ ἀρογθίαν, αὖ ΟΧ 115 ὈΓΙΠΟΙΡΙ15. Γορούθγ ηΐαν 

ψοὶ σοί αἰΐᾳιια γϑίϊοπθ οαλη 1154 6Π}| ῬΥΪΠΟΙΡῚΪ8. ΘΟὨΪ ΠΟ ΌΓΘΗ- 
ἴὰ ΘΘΟΙπθέγ 6. Γ68, ρα ποία ᾿ἰπθδ6 ρίδηδ 501148. ϑιυ[Ἕθοϊββο 
Θηΐμ 5101 νἱἀθηΐαν. ἰρ81 οὖ ἴῃ 60 δοαιίθνιββθ, δὲ δ }}}Π{π4|]- 
Π6ΠῚ ααδηδτη ἸηΐΟΙ ΟΥΙ ΟΊ ΘΠ ΠΙΠΙΠΘΓΟΙΕΠῚ δὲ ΤΟΙ ΘΘΟΙΊ6- 

ἐγ! Δ πὶ 519] ΠΟαβϑθηΐ, ΠΟῚ ΠΙΔΟΏΠΟΡΟΙῈ 80} }1οἷ ἰρβϑιηηθ 

1) 85 εἰ δὲ τὸ ἕν αὐτὸ δεῖ μόνον ἄϑετον εἶναι. Νόοη αρὶ 46 ἀ15- 

οὐἰταῖπθ φαοα ἰηΐον τὸ αὐτοέν εἰ τὴν στιγμήν, 564 φαοᾶ ἴηΐεν τὸ αὐτοῖν 

εἴ τὴν μονάδα Ἰηϊοτοθάαι, νετὸ ὅθῃνν. τηοποί, δὲ ψιοπίατα νος. ἄϑετος αἰ- 

5 πρυϊτ}" τὸ αὐτοέν ἃ ρῬαποίο, ποήτι6 Ὑ6ΓῸ ἃ 5 πρτ 5 τι] ΔΈ] ι5, 5ουῖθὶ ἱαθεὶ 

ἀδιαίρετον γιὸ ἄϑετον. Οποά πιπὶ οἷς πδοθββασιτα ἀυθῖίο; πᾶπα 5 ἴῃ τοδ- 

τηΟΥ ΔΤ ΓΕΥΟΟΔΥΘΥΊΤΩι5 {πιᾶδ ῬαᾺ]10 βαργα βοτῖροιε, ὅ25: ὡς στιγμὴν τὸ ἕν 

καὶ τὴν ἀρχὴν ἔϑηκαν᾽" ἧ γὰρ μονὰς στιγμὴ ἀϑετός ἔστιν, νἱἀετὶ ροϊοτῖς 
Ὺ Ῥ ῃ 

Ατ. ρὲ ἄϑετον Ῥαῦθο οὔ δουχίτ5 ᾿ρδᾶτη θυ ΠΟΙρῚ παϊαιγαση 5, θη 6556, Φαδτα 

δατα ψο] ἶδ56 5ἰβηϊΠςατθ οχ Ῥυοχϊπηὶθ νευρὶβ σορτιοϑοῖτα: οὐϑενὴ γὰρ κελ. 

Ασιοῖοε. ταθίαρμ. δε. Βοπῖι Ὑο]. Π. 96 
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ΓΟΓΠῚ ΘΘΟΙΊΘΙΓΙ ΟΔΓαΠΙ ΓΑΙ ΟΠ 6) οὐ ἀοιηθϑίϊοδπι ᾿ηΐοΓ 856. Π6- 

οοββι πα θη βοναϑϑοπί πθῦπο. Ἐὰχ δᾶ νδιιϑίαίθ, 48) ΘΧ 

οἰαβιηοαϊ ἔοπίο βαίϊ5 Ιοηρα ργοϊπογ σοηβοηίδηθαμ ογαΐ, 4}1- 
αυού ϑϑηξθηίίαβ τσ. οὖ δίο οἱ 4101 οομπιηοιηοῖαΐ, εἴ. 4 9. 

992« 10. Ζ 11. 1036 12. Δ᾽ 2. 1089) 11. 8. 1090) 20. ἀε 
Δ. 1 2. 404) 18. ΑΠΠ, αἷὸ αθ --- 4, ἐδιπααδιη τηδίθυι] 6. ρυῖη- 

αἰρίαμη. ΠΟ ἰρϑτη τη ΡΠ) οὐ ῬΆΡψιΠη, ατι8 6 Θϑύ πιμηθΓΟ- 

ΤΌΠΙῚ πιδίοτϊα, 564 5ἰῃοι αγῸ8. ααδϑάδηῃ οἰα8 βρθοῖθβ (αϑθ, 12, 

εἴ. 992} 11: ἔχ τινος μικροῦ χαὶ μεγάλου) 5ϊπρῈ 15. τγ πὶ 
ΘΘΟΠΙΘ Γ ΟΔΥαΠΙ ΘΘΠΘΡθ5. Βα ] Θοουπηῦ; ἤθάπθ 1 απίάθιῃ ἴῃ 
βἰδίποπάο ρυϊποῖρίο [Οὐπμα]1, ἀπο πηίίαί! τοβρομάθαί (τὴν 
κατὰ τὸ ἕν ἀρχήν «13 ΡΓΟΥΙΒΙ5 ἰπέογ 56. ΘΟηβθηβουαηΐ, οἵ. 
Ν 8. 1.1. 46 δη. 1.1. Αἴ, «81 -- 84, ρτὸ ἴογιηδι! ρτὶποῖρίο 
ΠΟΙ απϊίαΐθμ πΘα6 08 ΠΙΠΠΘΡῸΒ ρΡοΟϑαογαηΐ, 5664 ρα ποίαπ), 
ααίρρα αυδε δββϑί ϑϑοιηθίγοα τηϊ088 ; τηδίθυ 8] 6. δέθμι ῬΥ]Ὴ- 

οἰρίαμη. πΠΟῚ διηρ 8. ἀομϊνουαηῦ, ὨΪδὶ πα 5116. 6856 τὰ ἢ- 

{πάϊπὶ ἀϊσογθηΐ. --- ΗΙ5. ῥ] οἱ Ε15. Ομ! θῈ5 τἀ Ρ Οὐ ββιμηιμ ἈΡΘῈ- 
χηθηίιη Ατ. ορροηίΐί, 410 --- 18, 80 ----ὐά, αὐ αἰοαί απδ6 Ταῦ 
ἱπίογοθάαί τοθ5 Θ᾽ ΘΟιπ θέν οἷ85, αὐ ΔΙ ογἃ βαβρ  ηβᾶ 5810 ἃ} 86 γᾶ, 
οἂπι ἱπ4θ ΠῸΠ ΡΟΌ586 Θχρ θαυ, 564. ΘΟΠΒΘ]ΏΘη5. 6586, τὸ δαί 

ΡΙαπα βοϊπηρηίαν (ἀπολελυμένα «10, οἵ. Ζ 6. 1031) 5) ᾿πίοτ 

86 Ππθᾶ8 ρΙδμα 501148, δας [4θπὶ β'θηπ5 οἰβοϊαηί, εἴ. 4, 9 1. 1. 

Α΄ ργδβϑίδγοδ Π60 βἰπριαγαβ [ΟΥμηὰ5, σνϑ] α} ΠΡ Γἃ5. ΔηΘιι [05 

5. Π}1}1ὰ, ἀδ ηἰγὶ ρΡΌ556, απ ΠΟ ἰρβᾷ 80 νϑγὰ ϑ᾽ ϑουῃθίμ οᾶ- 
τα Τουαπὶ οἰ οπηθηΐα, 564. δοοϊἀοπέϊα ααδθάδηι θᾶτγιη, απ 118 
βαηύ Ἰοποῖπι 80 γόνα δ στα, ΡῬΓῸ ῬΓΠΠΟΙΡΙΪ8. ροβα θυ ηΐ, 

419 ---28, οἵ. 4 9. 992) ὃ. Ν᾽ 1. 1088α 17, 
Ηυϊο 46 φϑοιηθίγ!οἱβ ΡΎΪΠΟΙρΡ118. αἰβραίαίο ! ̓ ῃύοΡΡΟηΪ, 

«28 --- 81, ρᾶγαιμη ἃρίδ 5ὶ φαϊὰ δρῸ νἱάθο, δυσιηθηΐαμι απ0α- 
ἅδη, φαοα αἱ δά ππραρπαη 88 4685 Ρ]ίοπἰοὰβ (τῶν εἰδῶν 
τῶν ὡς γένους 424, οἵ. δὰ 1 7. 1057) 6) 1ἴὰ δὰ δνεγίεπαο8 

ὨΙΠΠΘΙῸΒ. ἰάθα]65 τοίοιτὶ ροβϑί. ΝΟΙΟΠ65. ΘηΪπὶ ΠΠΙν ΘΓΒ8 68, 
αἰΐ, 81 4115 βαβίδῃεαβ 6556 ροπὶ (ϑῆ 425), φαδογθηάαμῃ δϑέ, 
αὐγιαιιη ἴῃ 56Π51011: Δηΐμη8}1 ἰρβἃ ἰηβ16 1468 ΔῃΪ μη 18, τὸ αὐτο- 

ζῷον, ἂμ ἀϊνουβαπι ηαἀρίαμπι ἃ αὐτοζῴῳ, «25, εἴ. Ζ 14. 
Ῥογίηάθ ἀπθίιπι οϑί, αὐγὴ θὰ πηϊΐα5, ἀαδμι οὐ ἴῃ ὈΙΠΔΡΟ 

οὐ ἴῃ το] αιἷβ παμηονὶβ οορ ἰαπιαδ8, ἰρβαπι 51} τὸ αὐτοέν (πό- 

τερον αὐτὸ νοεῖ τι «80, οι ἐοηάαπι τι) δὴ [4 φαϊάρίδμι 

ἃ 60 ἀιβποίαμ, 429 ---91. 

«Ἶ περὶ τῶν ὕστερον γενῶν τοῦ ἀριϑμοῦ. Οεῃ. ἀοιϑμοῦ 
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ΒΌΒΡΘΏΒΙΒ δὲ ἃ ὕστερον. ῬοΟΒίρΓΙΟΓΟΒ. 6586 ΓΒ Θ᾽ ΘΟΙΠΠΟΙΓΙ (ΔΒ 

ΓΘ 115 ἀΡ Γι οἷ5, εἴ. δα 4] 2. 982α 20. --- «20 ταὐτό τε συμ- 

βαίνει τοῖς τιεορὶ τὸν ἀριϑμόν, 1. 6. ταὐτό τε συμβαίνει ὃ 
καὶ περὶ τὸν ἀριϑμὸν συμβαίνει, ὅταν τις τὰ τῶν ἀριϑιῶν 
πάϑη ὡς ἀρχὰς ϑῆ, οἵ. ΑἸοχ. ρ. 757, 14. ϑεἴνν. φιοά τοῖς 

ΘΘΏ, Τη886. 6586 Ραΐαΐ, Ρουίαγ αν 6 ν] ἀοίαν 5οη θη ΔΓ 116- 

Χαμ; ΔΙΙ ΓΙ ΘΗΪΠ) ΓΒ. ΡΓῸ ΘΧΘΙΏΡΙΟ ἰδηΐιμ) Δα 10 6η- 
(αν. --- «28 οὐ ῥᾷδιον λῦσαι χτλ. ϑ5΄1π1165 [Οτμ] 85 Δτὶβίο- 
(611 υιϑ᾽ἑαΐαβ. ἙΟ]]6οὉ ὙΥαΙΣ Οτο, 86 29. 

5) Ξωρίϊσανὶ ποτὶ Ρο0586. φιοηιοαο δα επηὶίαία οἱ ηκιιϊ- 
ἐιιαἴηθ πιποῦὶ βαπέ δὲ δὰ; δὲηνἝδιιδ ργἱποὶρὶλδ πιαρπϊεαὶ- 
η68. 1080) 4 --- 94. 

ΡΙαίο (ὁ δέ 9.) τηδέθυϊα! δ Πα] ΓΟΓ ὈΓΪΠΟΙρΡ᾽ απ 6586 
βίδίποταῦ ἀγαάριῃ ἱπάἀ οῇηϊίαιη (τὸ πρῶτον πλῆϑος 9); ουϊαβ 

ἴῃ Ιοο «ποα δχ Ῥ]αΐοηϊοῖβ φαϊάδιη (ὁ μέν ὑ7) τππίνουβ 

τη εἰ] μθπὶ 5. ΕΠ πϑΡαηΐ, ΠΟΠΊΘ ἢ ΠΟΩ6 ἰρβ8πι| ΤῸ ΠῚ πλαΐδ- 
νογαηΐ, οἵ. Δ 1. 1057 18; δι οὐ ἄγδάβ 14 οὖ δο τηὰ]- 

ἐπα Ξἰσ"ΠἸοδίαν πο η1ἃ ΔΘ ΠαΙ ἀπ πο ηἀΐᾳα6. ροίθῃ- 
ἔα, εἴ. δά “43' 9. 9570) 18. Ηδπο νοσδθα]ουη) σὴ ΔΙ Δ ΠῚ 
ἢ, 1. πδᾷια ὀχροηϊ Αγ, ἤθαὰθ Γοβριοί, θαπάθιῃ οογίθ αἰγῖτι5- 
4 βϑηΐθηΐίδε 6586 ΓΑ ΠΟ ΠΘΙ οἱ 1154 6π| πἰγαιηααα αἰ Που]ίδ- 
Εἰ 5 ΟΡ ποχίδμ αἰ οἰξ, βῖνθ 415. οογίδμῃ φαϑηάδηι τη} ΕΠ πΆ] Π 
(ἀνδάθῃ, τηᾶρ τη οἵ ΡΥΨΙΠΙ}) 556. ΟἸΠΠΪΠΟ μ] Εἰ π 1Π 6. 
ΡῬΙῸ ρῥυϊηοίρίο ροβαουί, 10. ϑϑασπηΐαν δηΐπι, δἰΐ, 11, 12, 
μᾶς αἰ Που! αΐ65. αιιὰ8 βιρτὰ δχροϑβαπημβ 7. 1082α 20 (αὲ ἀπο- 

ροίαι αὗται ἀχολουϑήσουσι "11, ιδιηααδηη δχϑρθοΐθβ ροίϊιβ 

ἀϊοίαμη 6856 αὐ ἀπορίαι αἱ αὐταί), αἴτιαι τηϊδοηθ δὴ Ρο- 
5: Π0η)6 85 δἰΐαὰ συδάδηι ΓΑί0η6. ΠΙΠΠΘΙΙ ΟΧ ὈΓΙΠΟΙΡΙΒ. ΟΥΔη- 

(0. --- Τλ οΙη46, 12 --- 21, πη46 βιιρΓαὰ ᾿δπ| Ρ] ΤΙ η858 Γαροίϊογαΐ 

τοίαίδη ἀϊ τίη 65, οἵ, Ρ. 859 ποί,, ἴῃ βρίηδ8 ἱηάποῖξ ἤδη0 56}- 

ἐδηξίαιη 60, αιοἀ πο 4αδουῖξ οαπὶ ΒΡ] ίο ἢ] οἷβ φαοη 040 ΠαμΠΘῚ 
6Χ [15 ῬΓΙΠΟΙΡῚ5. ΟΥΕΪ 6886 ρυϊξοπίαγ, 564 φαομηο 40. 5 Πρ. 0- 
ΤΠ ΠΕΠΊΘΙΟΤΌΠΙ ππἰζαί68. Πα ΘΠΪΠῚ πηϊζαΐθ5. ΠῸῚ βπηΐ 686- 

ἄδπὶ αἴαιιθ ἰρϑὰ πηϊΐζαβ ΤΙ ΠΟΙΡΆΠΒ, Π6Ο ΨΟΙῸ 1ά6πὶ βιιηΐ 80 
τ] Πα ἀ0. ρυϊποῖρα! δ, πο ἀδηΐψαθ νἀ θηίαγ, αἱροία ἰηαϊῖν!- 

ἄπδθ, Βα ϊα5. τη] 118 ραγίθβ 6556. ρΡΌ5886, αὐ πα}1ὰ ἀθηΐααθ 

ΓΔΕ Βρουβιῦ, {πὰ 6χ ὯΠῸ οὗ υηυ]ἐἰπη 6 τπιη!αύθ8. ΠμΠΠΘΓΟ- 
ΓᾺΠῚ ΤΟρΘίδμηιιβ. --- Πδηΐαιθ, ποη οὔγδηβ αποα τα {πα]1- 

90 ἡ 
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ἩΪ5. ΠΟΙΉΪΠ6 τηδηϊ6βίο ΡΟ 6} ἐϊ ἃ "ἢ 5] 5 ΠΟΤ. σο] αθγαηῦ ΠΟ 
δοίΐπμι, 115. ΟὈ οἰ Ε, Πα ΘΓΙ ρυΪποἰρίιη. 40 115 ΡΟΠΪ ᾿ρϑιπῃ ἃ]- 
ἰουιη Πα Γαι, 021, 22, 5! 5} ἃ (46 14615 σοηῃίοηαιξ 

εἴ. δὰ 4,9. 990ὴ) 2. Αἰφι6. μη Πα, 416 ΠῚ ΡΓῸ Ρυίη- 
εἰρίο ροπδηΐ (ὁ ἀριϑμός 234, πᾷπο πυμηθγαιη ρυἸοΙρΆ 6, 
1. 6. τὸ πλῆϑος, ἰμίο6}Π101 6 ΒΘ η ΘΠ γι Πδχα δρρδγοί, οἵ. 
ΑΙοχ. Ρ. 760, 28), φαδοῦιῦ αὔγατη Πηϊίαπι δὴ Ἰῃ Πηϊέαιη Βα ΘΓ 

νο]]ηδ, ΠΟ ὨΪΔΠῚ ἴῃ ἰρβἃ ᾿π]]{{{π4 118. ΠΟΘ η6. ̓ ηΠηϊίᾶ5. ΠΟῊ- 
ἄπ οοηςπθαίμν οὐ δά στοροίθη δ ᾿η46 Πηϊὰ5. πηϊαΐθ5. Πηϊία 
μα] ἐπ 0 ΤΟ. νἱἀθαίαν, ὁ 28-- -27. Οτδθ ᾳαϊάθιη ἃγθτι- 
τπηθηΐαί!ο 4αδηίΟΡ ΘΓ ἴῃ σϑυθ 5 πδογθαῦ Ῥ] ιοπ σοταμ ποοϊθοία 
ΘΟΓαμ βϑηςθηίία, ἔδοἰ [6 οϑῦ σορηοβοογο, (023 παρὼ τοὺς κτλ. 

Ῥιδβρ. παρά οδιβαΐθιη Βαθδὲ νη, οἵ. ΜΙ αίιἢ. ον. αν. δ. 588 ὃ.) 
ΙΘΌ ΤΙ [ἢ ΠΠΠΘΥ8. απϊίαΐθ5, ἰΐὰ ἴῃ πο 110 115. δχίθῃ- 

518. Ραποία ᾿ην θη πηΐ, 486 ποι 0 0 Τοροϑίϊ νοΐ οχ 60 
Ῥυποίο, ἀπο0α ΡΥΙΠΟΙρΙὶ ἰοοο ρΡοηϊίαν, δὲ οχ ρυϊποῖριο τηδίδ- 
ΤΑ], φαρα τα] Εἰ ππ 11 βἰμη}}] 6. 510, βάθη Βα οί εϑὲ αἰξ- 

δου δ, θτι5, ὁ 27 --- 384. 

(ὐοποϊια έν" εἰπΐυογδα (6 πιηιονὶς ἑαἀοαζδιι5 αἱδριίαίὶο, 

1085) 94---108θκα 21. 

Ἐιο[αίαίαπι παηἷν ουβαμι 46 Πππηθυῖβ ᾿46 4 }}}0 5 ἀοοίμηϑηη Ατὶ- 

βίοίοί οβ ΠΟ πΠ060 [15 οϑηβϑϑῦ ΔΘ 6 η{15, 4π86 τ} ΘΥΓῚ 6 Ρ6Γ- 
βϑοιίαβ δέ, βϑά θἐϊδιῃ ἰρβὰ ἃποίογαιη [ΠΟΙ 8568. (ἸΒΒΘΏΒΙΟΠΘ, 

ΕἘὰ δηϊπ ἀἰββθηβίο ἀοειμπθηίο εβί, ὅτε τὰ πράγματα ταῦτα 
(τε τὰ πράγματα αὐτά, ἰπί. τὰ περὶ τῶν ἀριϑμῶν δόξαντα) 
οὐχ ὄντα ἀληϑῆ παρέχει τὴν ταραχὴν αὐτοῖς αἹ, εἴ. Αη. ΡΥ. 
Ι 32. 474 8: δεῖ γὰρ πᾶν τὸ ἀληϑὲς αὐτὸ ἑαυτῷ ὁμολογού- 
μενον εἶναι πάντῃ. ἴδπι ΡΟ ββιμηᾶ Τϑοθηβϑῦ 5θη ΠΕ Τ 1 Θ΄6- 

ποῖ, α2---ὅ, εἴ. δά 6. 1080) 14; αὖ ---Τ1, εἴ, δά 6. 1080) 21. 

8. 1088) ὅ; «11 --- 13, εἴ. δά 6. 1050) 11. διῃρι! ααϊαπ6 
οδαΐθ, αὐ οογίαβ 4αδβάδπι ονϊζαγοπί ἀπ που] αίο5 (χατὰ μέν 
τι ὀρϑῶς «138}), ῬΙαίοΪΒ. ἱπηιπαίατιιης βϑηξθηξίαμη, 56 πηΐ- 

γουβᾶμη 5] βρθοίδιημι8 ἀοοίτίηδιη (ὅλως 414.) ΟΠ 68 ρᾶγῖίοι ἴῃ 

ΘΥΓΌΓΕΒ ἱποϊἀογιηΐ, αἰροίθ ἃ [α]βὶβ ργοΐθοι ρυϊποῖρῖ8. ΝΟ 
ΡΟβ86 δυΐθιη, 51 ααϊ ἰρβαμι ΟΠ δϑὲ νϑγαμ, ἰη46 ψοτὶ ααϊα- 

4αδπι οΟἸ Πρ, ΕΡΙοΠδνιὴΐ σϑῦβα ααοάδιη, 4 10, Δάν ΘΓΒΆΓΙΟ5 πη0- 
ῃϑί, --- [ὅπ 5δ(ἰ5 ἀϊβριίαίαμη (διηπορημένα 419, οἵ. δὰ Ρ 1. 

θθὅα 28) Ατ. δι ἐγαίαν δα τοίαίαπάδη 46 πυμηουὶβ ἀοοίτ!- 
, 
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Π8Π1; ΡΟ556 4! ἀθιὴ Ρ] αν θτ18. ᾿ΠΒΌΡ ΘΙ ΔΥΘῚ ΠΏ ἢ 5. ΘΟΠΙπδτὶ 
ΡΘΥΒ ΘΙ ΟΠ ΘΗ οἷμι8, αἴ ΒῈΡΟΙΟΥα Δ Π| ῬΥΟ αν ΟΡ, 5664 δ᾽ 
181} γγοίαξατα δὰ οοην ΠΟΘ η 08 6085, αι. ΠΟηἤ πη 51| 

Ρογβαδϑιη (πρὸς δὲ τὸ πεισϑῆναι μὴ πεπεισμένος οὐϑὲν 
μᾶλλον α20, πᾶθο σϑῦθὰ τ΄ ροβϑίηΐ σοηβίγιϊ πεπεισμένον 
γ6] πεπεισμένους 5εγθ 6 ηάιιπ) 686). 

1080α 21] περὶ δὲ τῶν πρώτων ἀρχῶν. ὕὍνυμ Ποο 
Ιοοὸ δὴ 1087α 29 1ηοϊρί θη 8 516 ΠΠ ον ΔΝ, ἀαβιίαύιιπιη δηΐ]- 
4αϊαβ 6556. (θβίϊβ. οδϑέ ϑυυδηιβ δά ἢ. ]: μέχρι τούτων ἔνιοι 

τὸ ΜΙ προσάγουσι (]. πρόαγουσι), τὰ δὲ ἑξῆς τοῦ τρίτου 
προβλήματος ὄντα τῷ Ν᾽ προσνέμουσι" ζητήσει γὰρ λοι- 
πόν, εἰ ἀρχαὶ τὰ εἴδη καὶ οἱ ἀριϑμοί" τὰ μέντοι πολλὰ τῶν 
βιβλίων κατὰ τὴν τοῦ ᾿Ἱλεξάνδρον διαίρεσιν ἐν τοῖς ἑπομέ- 
ψοις ἔχει τὴν τῶν βιβλίων τομήν. ΑἸδχδΠαΡῚ δαΐομι δποίο- 

τἰ δ 11 αασπι Ρ]Ἐ}] Ὠλι1ΠῚ Ὁ] τι, ἐπ] ἢος ΡΟύϊι5 Ιθ00 αἄδιη 
ἰηἴτα αἰ δε 6 1 «αΐη βιηῦ [0 γῚ 7 οὐ Ν᾽ ποῃ ἀυθ]ίο; ἴδιῃ 
δηϊ πονὰ οἵ ἰηϑε απ οὐ ῬΓΟΡ ΟΠ αν ἀυδθβέιο, 1ηἴτὰ ΨΘΓῸ, 

ΝῚῚ τηϊξ,, ᾿δαάθῃι οοῃθ ηπδίαγ. (Δ βιν!ῦ δηΐη τσ. Βασαβαι8 
αὐτιαμη 58} 508 πΈ18 6 φαδοάδιη ΡΟΠΘΠηδ6 5]η0 5ΘΟΥΒΙτῚ 80 ΡΘΥ 
86. δχβιβίθηξβ ῬΥΆΘίο ΘΠ 51}}}165 Τὸ 8, ΘΑ ΠΊΠΠ6. ΑΙ ΘΒ ΟΠ ΘΤῚ 

ΠΟ ΘΧροβιία 8ι1ἃ ἴρ81π18 βϑηῃηξθηίιἃ, 8566] Θχρ] δῦ !5. ̓πἀ!οδ 5416 

Δ] ον. Ρ]Δοεἶ8. ρουβθοιίαβ δῦ; δαηάθιη 1 ᾿πο άπ 181η 46 
ΡΤ ποΙρ 15. Βασαιη Βα 5 δ η σι 4πδ ΘΕ] 0 6 ᾿Πδπ|0, οἵ. 
}21: περὶ δὲ τῶν πρώτων ἀρχῶν χαὶ τῶν πρώτων αἰτίων 
καὶ στοιχείων --- ὅσα δὲ οἱ φάσχοντες εἶναι παρὰ τεὶς 
αἰσϑητὰς ἑτέρας οὐσίας, ἐχόμενόν ἐστι ϑεωρῆσαι κτλ. ς0]]. 
1. 1076« 11: ἐπεὶ δ᾽ ἡ σχέψις ἐστὶ πύτερον ἔστι. τις παρὰ 
τὰς αἰσϑητὰς οὐσίας ἀκίνητος χαὶ ἀΐδιος ἢ οὐχ ἔστι κτλ. 

ἴδ νογο Ρ]δίοηϊοὶ οὐ Ῥυ πδοΌΓοὶ, ααογαιμη Θχϑιηϊηδύ ἀοοίτι- 

81, ἰάθαϑ δὲ ὨΌΠΊΘΙΟΒ ἰ4 6556 βίαύποιδηΐ, 40 Τ6 ψΘ ἃ 
δϑοϑοῦ ἴῃ σϑθι5. 565 1} 105, ἢοο δϑί δαΐθιη 6685 οὖ ΠππΠ16- 

ΤΟῸΒ ΡυΪποἰρίδ ΓΘΥῸ ΠῚ 6856 νΟΪπογδηΐ; 80 ἰδηθῃ 'ρ885 [ἃ 5 

ἰάθὰ8. οὖ [05 ΠΕΠΘΙῸΒ 6Χ ΡΤΙΠΟΙρ 15. ααϊθιβάδιη τοροίϊο- 
γί. Τίδαᾳαθ ααστη ἀ10 ρΡΟβδιμῦ απ γῖ, αἰσ ΡΥ ἢ ΟἹ Ρ] ἃ 
ΙἀΘ ΔΓ ΠῚ Ψ6] ΠΙΕΠΊΘΓΟΤΠ ΓΘοΐθ 80 διοίου 115. οἰ8. ἀοοίτΊ- 
Ὠδ6 5᾽ηύ ρμοβίία, οἵ αἴσῃ ᾿ἄ6 ἃ 6 ν 68] πυιηθῦ ΡῬτῸ ΡΥ ΐῃ οἱ- 

Ρ᾽ 15. τούαη ΒΆΡΟΙΙ ροβϑίηΐ, ΠῸῚ δάδ60 υηἰπῖπ 466 ύ νἹ 61], 
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ποα Αγ, Πὰ8. ἀϊτιὰβ δ βίο 68, αὐροία ἰῃΐον 586 σοϑηδίδβ, ἴῃ 
δᾶ, αιδπη Ὠπη6 ᾿ηδί1π||, ἀἸβραθαί!ο 6. ΠΟῚ ΤΟ]]ΟἼΟ86. ἰπίρ 58 
ἀἰβθ πρις 8664] βδορίι5. ΘΟ μβοθί, ΠΟ 51 [οι ΓΙ Πη118. 86. 5] 

ὈΓδοίθΘἃ ΤΠ ΟΠ] ΠΟΥ Ώ118, ΠΟ 818η| Αὐϊ βίοίοϊ οι θχρ θα 6 56η- 
ἰοη 8π| 564 Δ] οὐτπὶ μ]δοϊῖΐα δχοιίογα οὐ το[αίαυθ, πηϊνουβᾶ 
δα πη 1Π50{{ππ|{π|᾿ 48 6510 δἀ τπητππ ΠΠ 6 ΓΟΙοΥΓΙ οὐ πη 

οἰποογα οοτρὰβ νἱἀο]αγ. (ὅϑεῆνν. ἤδη οχίγθιηδπ [ἰδτ] 17 
Ρατίεμῃ, 1086α 21] --- 10587α 25, [ἀ]580. ἢϊὸ που ροβιίδμι ριιξαΐ 
40. 115,. 41 ὈΓΪΠλι1Π| τηθίδρ 8005. ΠΠὈΓῸ5. ἴῃ πηδῃ) πραγμα- 

τείαν οοιηροϑβιιουηΐ οὐ δα! ἀουιηῦ; ΠΟΥ ΘΠ] ΠΟ ΡΟ586, αὖ 

Ἰ0δῦα 28 δδάοθι) ᾳαδοϑίο αι881 πη ΡΓΠημ ᾿ἰηϑ{πρη ἃ 

ΡΓΟρΡοΟηδίμ, αᾶθ ᾿η060 οορίοβο οἵ αἨΠἸθ θΏ ΓΟ Θχοιιϑβᾶ οϑί. 

δορά αὐ4 αἰεναί Πᾶθο αιιδθβίϊο ἃ ΒΡ ΠΟΥ 88 018. 5]6ῺΠΠ- 
Οᾶ556. ΠΠ] νι 60χγ.) 

«23 ἐν τοῖς περὶ φύσεως εἴρηται, ἀα Ῥἢνγ5. 1, δο ῥτδθοῖ- 

Ραο 1 4 --- Ὁ, τοΐογοηα ᾿ᾶθο ρμοίϊι5 νἹ ἀθηΐαγ, απδι) δα ΡΒ γ58. 
Π 3, φιοά ρυΐαῦ ΑἸοχ. δά ἢ. ]. 

1) 716}6α85 φιιὲ ρμοπιηί ἰά μεοροαηέ φιοά δαδάδηιν τπἶυο᾽- 
δαἴθα ϑδἱηιεῖ οἱ δἰηριίαν" 65. ϑδιιϑϑίαμἴας δίαἰμμηί, 1086α 31 --- 

15; 564 οπινιῖηο φιιαονξεν". τἰἴγμην οἰθηιθηία οἱ ρυϊπεὶρία 

επϊυονδαΐδα δἷηξ απ δἰπριίαγὶα --- 10. 10874 25. 

Ουδηι μου ἰΙοεοὺ ἀιπθ] δι! οηθη 46 [4618 δηδϑβοὶ ἄϊοϊξ, 8ὶ 
415. ᾿ρϑᾶπη ᾿η0 40. Ὠδύμγδη ΘϑΤἢ] οἵ απἃ μοβὶίαθ βιηΐ τϑίϊο- 

θη ΘΟὨ ΘΙΩρ ] 6ὕτι", Θἃ 586 ΒΕΠΠΙΠΠΠῚ “ΟΠ Θὲ 80 ΡΓΔΘΟΙρ ΙΙη 

Ατιβϑίοίθ θὰ οἱ Ῥ]αίοηϊοαθ ρἢ]Οβορ δα ἀἰβοσππθη. Ατὶβίο- 
[611 οηΐη ἢ0Ο Θχίτα οὐμηθηι απ] Δ 0 6) ροβιζαμη δῦ, ΠΟἢ 

ΡΟΒ86 6886 χωρὶς τὴν οὐσίαν καὶ οὗ ἡ οὐσία, 44 9. 991) 1. 
ΡΙαΐο νσϑῦο ααιϊη ἴῃ ΠΟΙΟΠ 15. τη] 6 58 1} 0118. Ομ 6 σΟὨΐ- 

ΠΘΙῚ νου αΐθη οἱ βοιθηΐ πὶ ϑΟΟΓΑΌ 586 η 6 η8 βίδίπογοί, Θἃ8 

ΠΟΪΟΠ68 τ 56 γἱ ροββϑηῦ ἃ σϑθιι8 ΒΘ ΗΒ: 115. ἃ τη αϑα 1118 
ΒΟΙ ΠΡ 125. ΒΘΟΙΒΠΠΘ. ΡΟΠΘη 88 σϑηϑι δ. [{ὰ, ν6ΓῸ 4 
ἴῃ (1615 δοῃϊπη ρα. ΠῚ  ΘΥ58}18 ΠΟΙ ΟἢΪ8. νου ϊία8, οὖ ἃ 50] αΐᾶ 

Θχϑι βίη 4α 815. οϑύ ΓΟΓαΠ 5: ΠΟ] ΤΠ, ΠΟ ἸΠΙ Τὰ ἤδη 6886 

Ἰηθου δ οἷτι5 ἀΟοίγ δ 6 ΤΘραρ δηζαη τ, ᾿πα!οαί, α 92 --- 94; 

ΘΟΠΙΠΠΡῚ Θηΐμ ἃ Ῥ]αἰοη οἰ ἴῃ θαι ᾿ἀθασιη πδίαγα, 4186 
ΠΟῺ ΡΟϑβιηΐ ΟἸΏΏΪΠΟ ΟΠ ΙΠΘῚ, ὦ 994. 

α84 ταῦτα δ᾽ (ἰ. 6. τὸ ἅμα ὡς καϑόλου καὶ ὡς χκαϑ' ἕχα- 
στον ποιεῖν τὰς ἰδέας) ὅτι οὐχ ἐνδέχεται διηπόρηται πρό- 
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τερον, ῬΙΟΡίου ν. διαπορεῖν ργΟΡΆὈ1}6 οϑύ στοϑρίοὶ Πργαπι τῶν 
διαπορημάτων, Β' 6. 1008. δ, «φιδιηαίδμηι Πα βοῖὸ δῃ θᾶ- 
ἄδιη δὰ ο. 4 οὐ ὅ Βιυΐι5 ΠὈνῚ τ ίουυὶ ροβϑβίηΐ. --- «87 ῥεῖν, 
οἵ, 4. 1078 14. 41 6. 987« 83. --- 2 τοῦτο δ᾽ (1. 6. τὸ μὲν 
εἶναι χαϑόλου καὶ ἕτερον τῶν καϑέχαστα, ΑἸακχ. Ρ. 76, 16), 
ὥσπερ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ἐλέγομεν, οἴ. 11 4. ---- 3 οὐ μὴν 
ἐχώρισε, οἴ. 4. 1078 80. --- δὃ δηλοῖ, Ἰη τη 51 ν 6 ἀβαγρδίιμπι, 

οἵ. ἱἹπέουριυν. δά Χϑη. γτγ. 11. 80. --- δ ἄνευ μὲν γὰρ τοῦ 

καϑόλου κτλ., οἴ. δὰ “41 6. 987) 8. --- ὁ6 τῶν συμβαινόντων 
δυσχερῶν, εἴ. δὰ Βὶ 1. 99ῦα 38. --- ὁ9 ἄλλας οὐχ εἶχον, οἵ. 

Ζ 10. 1040 32. --- 810 ἐξέϑεσαν, οἴ, αα “41 9. 992) 10. 

ΘΑ Χ. 

δε απὸ ἀρφιηοηβίγαία δϑὲ ἴῃ ἀοοίγίηα ἠ6 14615 ᾿μέθυ ἃ 
ΓΘΡΟΡ ΔΗ ἃ, δὰ 6χ 4αδθβίθηθ Γοροίθη ἃ οϑῦ ΠῸῚ δαϊο ὑηὶ 
ἀοοίγίηδ6 ΡΓΟΡΤΪα, 564 ΟἸΠΏΪηΟ ἴῃ ΟΟΠΒΕϊ 6615 ΡΤ ΠΟΙΡ115 Θ0η- 
βρίουδ. Οπδοῦιέαν οηΐμι, φαοά ἐν τοῖς διαπορήμασιν ὃ 1, 1. 6. 
Β 4. 999) 24. 6. 1008α 0, ἴῃ υἰγαιηᾳαα ρᾶγίθιῃ ἀϊαϊ δοίίοο 415- 

Ραΐξαΐαπι δϑὲ, πἰγαμ ΡΥ ποὶρία ρυΐαηδ 5ἰηῦ πΠΙγ ουβα Πα 6588 
8. 5] σα τα, 20. Ηδπο «αδοβμθιη ΑΤ. ΘΧΡΟΙΪ δ αἰτι- 

ΒΝ ΡῸΡ ἀαρίοχ αἸ]θιημηα; ΡΥ Πημὴ. ΘΪΠ) ΠαΔΟΓΙ ἀΐτπ ΡῸ- 

Ποηδ6 5[η0 βαθβίδηϊδα βοιπποίαθ οὐ 881] 5: ΠΡΌ 8 γ68, 4ᾶ- 
Ι68 Ρομῃπηῃΐαν ἰάθαθ, ἤθοηθ, 6106--- 20, ἀεοἰπά δα. πέτγιιπι ΑΙ ΌΠῚ 

ΡΓΪΠΟΙρία 5 ΠΡΌΪΑΡΙἃ 5ἰηΐ 8ῃ ὉΠ ΟΓβΆ Πα, 20---α4. Αἰᾳαθ 
ἴῃ Ῥσίογο αυϊάδιι αἰ διημηαίς ἰδυρ αν. ἰδηΐαπ) ΡΟΠΘη88 6586 
βϑἰαμοίαβ. Βα δία 1885. ὨΪδῚ 418. ΟΠ 6. ψϑ  (0]]6γὸ βαβίδη- 
{ἰὰπι; ΠΘ΄ 6. Θηΐ ΠΟΟ 5101 ΡΥΟΡΔΙΙ ΑΥ. οὐ ἃ|185. ἴθγθ αὈθ] 46 
(εἴ. δά 41 Θ. 9817) 8) τηοπϑὲ εἰ ροβίθα 10876 7 --- 10 ρϑιιοὶβ 
ἴῃ: τη θη 18} ἰθοίου! γονοοδί. Οἷιᾶνα νουθὶβ ὡς θουλόμεϑα 
λέγειν "19, α]θὰ8 ἀρίθ 886 ΒοῸ ἰδγοὶνὶ ἤ6Ὸ ΡΓΟΌΔΓΟ βρη Ποϑί, 

ΠΟ ΡΟβΒ11ΠῚ ΡΓΘΘίοσγ δδμ ἰδού! θιη, φαδη ΑἸδχ. ρ. 7606, 20 
νἱἀοίαν Βαραΐββο: ὅπερ οὐ βουλόμεϑϑοα. ---- ῬοΒΙ1{15 δαΐθαι 58}- 
Βίδ {115 ΔΌΒΟΪαὐ15. ΡΥΙΓῈΓ 1 ΔΘ Β.185 ΠΟΙ αἸὉ, 5ῖν 6 415. τη]- 
γΟΥΒΑΪΪὰ 5ῖν 6 βοτὰ ΡΟΒΘΥΪζ 6588. ΘΟΓΌΠΙ ὈΓΙΠΟΙΡΙΔ. 

8) δὲ δἰηριἰαγα ροπιηπίι" ρυϊπεὶρία 6886, ὃ 20 ----5.7. Ῥεὶ- 
Βλτ1Π) αυΐάθμι ᾿ηΠἀ46. ΘΟΠΒΘΑΏΠΘΠ8Β 6ϑέ, αὖ (οἵ 51η{ Γ65 βῖνε 4686, 
ᾳαού ροπαῃίμν ρυϊηοῖρία. Οποὰ μὰς ἀριηοῃβίγαί γί! οοἱπᾶ- 
Π0η6. 851 ΤῸ. β6ουύβιη οχβίβίθηίθβ, σϑἱαί ἰάδ686, (διῃαι8 1} 
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ΒΡ ΪΑΓ65 ρΡοπαηΐαν (μία ἑχάστη τῷ ἀριϑμῷ 26), ρτὶποϊ- 
Ρἷᾶ οὐϊδιη, ὁχ 4α]θ 5 ΡΟ Ποϊβοιηΐαγ, Βηθ τ] ατῖα 6556 ορογίοί, 
27 --πἰθ. ΑΥ 51 ΡυΠοΙρα Πδίμγδη}. ΓΘΓΠῚ 51 ΠΟ] ται Πᾶ- 
θδηΐ, (οὐ βιηΐ 165, ΄φαού ρυϊποῖρία, ὁ 32 --- 37, 1ὰ ααρά Θχριι- 
ΡῬίο ἃ 50118}018. δαστιπηααθ δἰθιηθη 8 ρϑίϊο ρϑυη48 {Ππβέγδΐ 
δοὸ Β΄ 4.10004 1. (026 ὁμώνυμον, Ἰδίίοτα., 5θηβιι πϑαγρδίθιη, 
Ιά βἰρηϊῆηοαί ααοὰ Θδοάθηῃ. ποιηΐη6 Ρ]ΌΓΟΒ. Γ65. 5] 9188. ΘΟΠ- 
Ρἰδοιίατν; ἰίαφιιθ μὴ ὁμώνυμον ἰάδμ δϑί αἴψαβ ἀριϑμῷ ἕν. 
-α }27 ἔτι δ᾽ αὐτὸ χτλ. Ἠΐϊδ νδι}}ῖ8. απ οἵ ἰρ8ῖ5. ἡ ἀτο- 

μότης Ἰάδατιαμι ἀΘβου δία Ρ]αἰο ποτα 6 βθηΐθηία, δὰ ΠΟἢ 
ἀ6θ 6 θη ἃ Πρ ΘΓ ΟΥθι15. θυ νΊΟγα αἰβί ποίη. 56 9].}) 

Τλεῖπ 6. βἰ Πρ Ϊ ΓΙ 51 δα ηΐ ὈΥΙΠΟΙΡΙἃ, 561 ΠΟῚ ροβϑβιιηΐ, 

4ασιη ΡΓὰΘ Οοίθγβ. 5010} δὰ 6586 οροτίοαί, βίφαϊ θη «ᾳαϊά- 
ααυϊὰ βοϊίαν, βῖν ΡῈ} 50  5ΠΉ 11 δῖν 6 Ρ6Γ ἀοΠπ ΠΟ Π θη, πἢϊ- 

γ Ίβ816 οβίύ, εἴ, δά 8 6. 1008. 15. 

ὃ) δὲ ετπὶυονϑαῖϊα ρμοπιπέιν" ργἱπεὶρία, 37 --- 0574 4. 
{{π|ν  γβ8 }1ἃ ΠΟῚ ἢ ΘΓΘ Βαβι πέϊδ 6 αἰ σἩ]  αξθ μη ἐδ] 418 Π| (6Γ- 
τη οΟμέθη 1 Αὐἰβέοίθ! 68, ΠΟ το θραίο ἰθοίουα δὰ θᾶπὶ (8- 

Ραϊαιοηθιι Πθνῖ Ζ 13, 4πἃὰ ἰἄδιη ἀρ ογῖπβ σοιηργο αν". ΑἹ 

51. ΠΟ - Βα 5ίδηθα Ρ ΟΠ ΡΓῸ ρῥυϊποίρίο, δὲ ὨΪΙ ΓΙ ῬΓΙΟΓ 

εβϑ8ϑύ “πδτη Βα δίῃ, 4πᾶ6 ἰπάθ οἰδοίίαγ, Δ φαοά οϑὲ δὺ- 
βΒύγασμι, οἱ, Ζ 13. 1088) 26. 

6) ιμαοδίϊο αἰξιιαϊοαΐειν", α 4 --- 25, ἴῃ Πὰ5 ἀηριβίϊαβ. οοιι- 

Ρ6}1Π Τά θαστ Διο 65. ΘΟ ΒΘ πέδη θα δϑί, ὅταν ἐχ στοιχξίων 

τε ποιῶσι τὰς ἰδέας χαὶ παρὰ τὰξ τὸ αὐτὸ εἶδος ἐχούσας 

οὐσίας καὶ ἰδέας ἕν τι ἀξιῶσιν εἶναι κεχωρισμένον «ὃ. Ἐχ- 
(Γθα σοῦρθὰ ααοπιο ὁ Θχρ !οαπμ δ διέ ἀπίπαη οϑί. ΕΘΗ Ϊ 
ἃς Θ8πῚ ΑΥ. βἰϑηϊῆοαί Ρ]ίοπίοαθ ἀοείγίπαθ ρᾶτίοιῃ, ᾳαρά 

ΡΓδοίθι τ68 86 }510165, 4π86 βιτη δἰ 546} 5ρ οῖθὶ, ἀπὰπὶ ααϊά- 
Ρἰδπι, ΠἰμηΙΓατη ᾿ἀθδϊη, 5ΘΟΥ Β' ἢ} ἃ 6 Ρ6Ι 86 ροπαηΐ (οἵ, ΑἸοχ. 

Ρ. 770, 9: ἀξιοῦσιν ἕν τι εἶναι κεχωρισμένον αὐτοεῖδος, ἕτε- 
ρον παρὰ τὰς οὐσίας τὰς αἰσϑητὰς χαὶ ἐχούσας ἐν ἑαυταῖς 

τὰς ἰδέας), ἃυῦ ὁπ, φῃοα ργδεδίεγ βἰηρτίαβ Ἰάθαβ τὸ αὐτοέν 
Ῥοπιηῦ ἰδηηπδιη ῬΤΙηοἰρίαιη ἴογμμα]θ, 410 δᾶ6 ἐδ ϑ 
(εἴ. ΑἸοχ. ρ. 770, 13: ὅταν ἀξιῶσιν ἕν τι αὐτοεῖδος εἶναι χε- 

χωρισμένον, λέγων αὐτοεῖδος τὸ ἀρχικὸν ἕν, παρὰ τὰς οὐ- 
σίας, αὐτὰς δὴ τὰς ἰδέας καὶ ἐχούσας τὸ ἀρχιχὸν ἕν ἤτοι 

τὸ αὐτοεῖδος). {πἰτᾶψθ βϑηΐθηίία ΡῈ 856. ρον], πδαΐγᾶ 
Ομ ρ515 νϑυθὶβ Αὐ. ρίαπε σοῃο αγὶ ρμούοβύ; 1ΠΠὰπ| Θηΐη 5] 
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ΒΘααϊηηαν, ἱπορία δά οὐσίας, ἱ. 6. αἰσϑητὰς οὐσίας, δἀάϊ(αιν 

καὶ ἰδέας, ᾿ᾶπο 51 ργοθαμιαβ, {Ππ4 αὐτοξῖδος ἃν ΑἸοχ. ἴῃ- 

γϑῃΐη) ΨΘΓΘΟΥ πὖ Ατβϑίοίο οαμη 510, πθὸ ῥτυοη. ἰπηάοῖ, τὸ δά 
ἕν αθ ἃρίε νἱάἀοίαν δαἀάϊίαμη 6556. Τίδαπα μαι 5610 δὴ) Οπιΐβ- 
515. νυ. χαὶ ἰδέας ρυῖου χρ]!οαίίο δοοὶρι θη ἃ 50, 

αν δα ἀἰγιπιθη ἄδην ααδοβί! Ομ Θ). Θὰ5. αἰ Π|0 τί! 68, αα]- 
θὰ5 δά τπιπἰνυβα!α ρυϊποῖρία ἙΟΡῚ ν᾽ ἀθθαμηαγ. Α΄ ΡΥΪΠλΠη 
φυΐάδιι, α7 --- 10, ποη 6888. Ορῖιβ πηϊν θυ βαίθιη Τὶ ΠΟΙΟΠ ΘΠ) 

(απ τιδ πὶ Αἰ ἀρίαμη οὐ ΡῈ 88. δχϑίβίθηβ ρυϑϑίοι. ΓΘΠῚ 

ΡΟμΪ, ΘΧΘΙΏΡΙΟ ᾿γονιίογ Δ] αΐο οοῃίθηα!; 1 εἰππα! οὰ6. (6 

ΡΥΪΠοἰρ 5. αἰ Πουϊίαίοβ οναποβοαηξ, αὰ86 ἴηὯ36 ογδηΐ οτίδθ; 

εἴ, 21 8 εὖ δὰ 0. 9870) 8. Τθεῖπάθ πϑᾷιθ ππινουβα ἃ 6586 

οροτίδί, 486. 50" νεἰπηιβ. ϑοϊθηίίαθ οηΐῃ ΡΟ Θ ἢ {18 ααϊ- 

ἄδθ ΠΠΙνΘΥΒΆ 15. δύ οὐ δα πηϊνουβαίία ρου ποῦ, δοία 8 δὰ- 
ἴθι ἰρ86. εδἤηϊίιι5 οϑὲ, οὐ ἀθηϊία ἃο βοτὰ σοῃίοιηρ[ἃ- 
(αν, «10---25..1) - «17 46. οπίθηο ατί. τοῦ ροβὲ ὕλη 
εἴ, ΟΠ 5. ρΡ. δ7. 

Δ΄. 

ΠΑΥ͂Ε 1. 
2) «ἀείονπαγιην δειδίαπίανιιην ποτὰ ρ0556 6886 ργἱηποσὶρία 

ἐοπίγαγία, 1087 29 .-- -)4, ίαίοτιϊοὶ, φιιίηι εοπίτ αὐῖα ροπ6- 
γτοπΐ ρῦὸ ρυὶϊποεὶρὶϊδ, αἰΐοτιιηι 6 δοπίν αὐ ὶὲδ ηιαΐονῖαα ἴοεο ἢα- 

διιογτέ --- ὑῦ ; δογην πυανῖαδ δϑηθιία5 Αγ. ϑηιηιοναἕ ---- ὑ 38, 

1) Νοῦ κξυΐποοτε παπς αἰ ππ ἸσαπἹ ταπόποι, 56 τϊτηΐα ἰονυιαίθ σνουϑατὶ 

Ασιϑιοιείθιη τῃ αἰττηθπα δὰ ἀἠ Πουϊαΐῖθ, σὰς σὰα Τρϑῖτι5 μ᾽δοῖία Ῥυθτηαῖ, ἀπιτιηὰ 

Ῥευϑρίοιθ Ἔχροϑβιιθυηὶ Ζο] εν ΡΗ. ἃ. τ. 11. ν. 405 544. Ηογάον Αὐῖδε. 1)141. 1 1.Ψἄ 

Ρ- 181 544.» Ρατιοὶβ βιβημηοαββο δαίῖβ εσῖ, {ὐπίνουβα!α 6556. {πὰθ νοῦ οοσηο- 

βοδηΐαν δἶνα Ρ6Ὶ 5] 5 πηττα δῖνα ρὸν ἀοἤπηὶοποπι, σοηϑίαη5. οδὲ Αὐὶβίοιο β 

βϑηϊθηίία, ποάπο δὰ τοϑίγιοίαᾳ δα σορποϑοοπα! ροίεπίιαμ, εἴ. αὐ Β' 6. 10035 14. 

Ἂς ῥγοίεξοϊο 51 4115 τιῦιης Ἰρδῦστα ἰπϑογοτηᾶ σοι θί γι σατη ρΟΓΒΡΙΟἷ , 51 5γ}10- 

βσἰϑυθτση σοηβοῖ ρτιτηαθ ἤρτιταθ, 0 ροΐεηῖα, 564 δορί σοσποβοὶξ πη νθυβα α. 

Ατ νέγοὸ βδοϊοπέια δ δὰ τοίεγεπα δὶ, {πᾶὸ δια ἢΐ; ϑϑϑομῖα δυΐοσω, βθοίπιδα ΒΡ 

ὉΠ ΘΓ βΆ  θτι5, πηϊο 6 ἀ αΘ πα δϑὲ ϑα θϑεα 1115 διηρα] 5, Ζ 18. ἴπά6 ἴῃ τθραρπαη- 

ἄἰάτα ᾿που ΡΠ] πὰ. Ασα. ᾿ποῖαϊε, ψαᾶτη ΠῸπ ροΐοϑὲ υἱ 6 γῚ 5 οἰ νῖ556, {πππιπὶ τηὰΐθ- 

τᾶθ δὲ ἔογπηδθ, ροϊθηϊταθ οἱ δοίτι5 ἀἸβουίτηθπ Δα ΠΡ δῖ, ἰατη ππᾶτὰ ργοπιρίαπῃ ἃς 

Ραταΐατη δὰ οπηηΐα ϑυϑίθπηαῖ5 σαϊποτὰ τηθάο]αμ, οἱ ροϊοπίϊατη. τπιπϊοθ βοϊθηξῖας 

ΟῚ ᾿ρϑᾶπη δοίτι δια πεϊατ. πΠἰνουβα!α δρθοίαστο 5 πη ρ Ἰοἰΐεσ ὁ ΟΠ ἔ6 ἢ ἀ1έ. 
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ρνυὶηοίρίνην Κονηιαΐο --- [θ88α 15, ἀοἴπαα πιαίΐορίαϊο ρυἱποὶ- 
ῬΡέμην ἑμαϊοαΐ --- 13, πθ6 ρο586 οῃιπΐηο αοἴθγηαϑ διιϑϑίαη- 
ἔΐα5 δι: οἰθηιθηζ5 δομϑίαγδ αἰοῃιοιπδίναί, 2. 1058 14.--- 85. 

Ῥίαϊοπῖεας βθηίθηΐίαθ ψιαθ υἱάδαΐξι" 6556 οΥὐἶρο --- 1θ09θα 2. 

1087. 29 περὶ μὲν οὖν τῆς οὐσίας ταύτης εἰρή- 
σϑω τοσαῦτα. δου Πἰῦτὺ 51 σομεϊπαδίμν Βαρ θυ οσΪβ ΠΥ 

αἰβραξαί!ο οὐ πον απ! ἀθιη 4 αδ βίο μθηὶ βαρτὰ ἢ} 9. 1θ86α 21 
Ἰη5ε1{π| 51 συ γ6 βίαί!ββα ἱπά 0 Γ, 0 νἱἀδηΐίαν ἤδθο νοῦθα 

[οΥῚ ΡΌ556. ϑᾶρτα φαϊάριῃ 1. 1. Ποἢ ἱπορίε ἀσ. ἢ15. ψϑυθὶβ 
{γα 51 {πη 519 1 Π οαββοῦ ἃ}}0 Ἰην δέ σ ηἊἃ 51}}5 08 ἢ {1 ἃ ΙάἀΘαυῖπη 
γ61 πυπηογοτη δ ἰηπἀαθδπάδ δου ΡΎΙΠ ΟΙρΡΙ ἃ; Πο06 δα- 
ἴθι ἰ060 ΠΟ ἃ 505ίδηίία δά ρυἱηορία, 564 αἰ τπιηὰ 46 ῥυ]η- 
ΟΙΡΠ15. ααδοβίίοηο δα του ἐγ ηΒοτ Ἰπν. (Άγ 6. ὨΪδὶ 415 
ΟἸΠΠΪΠ0 Βᾶθο νη} δα ΓΟΥ ροίϊι5 ΠΡ] ἀπὰπ Διοίου! ἐπ θα θὰ 

Ραΐαί, ργὸ οὐσίας 5οΥγ θη: βαβρίοοῦ ἀπορίας. 
α) 1087 29 ---4. δισαί! γουαιη 56 5] 1] ππῇ (οἵ. δὰ «1 10. 

1078. 28), 11 εοἰΐϊαιη δοίθυ πάσα] οὐ πηι ὉΠ} βαθδίδη- 

{ἰυτη, 4] 6. (8 | 65. 6586 βίδίπου αηΐ, σΟηέγαγἃ Ροϑαθγπηΐ 

ΡΤ ΠοΟΙρα. [ἃ ΡγΟΡΔΡ ΠΟ ΡΌ8586. ἢδο ἀδμηηοηβίλαί Τα 06. 

ῬΡΙΠΟΙΡΙΟ ΤΟΙ ΟΠΊΉΪ ἢ 5᾽ 4! θὰ. ΠΪΏ1 ρμοίοϑὺ 6588. ὈΓ185, 

ΠΟΥ Ποὴ ροίεβε υὐ ἡ ἀρχὴ ἕτερόν τι οὖσα «33, ἢ. 6. οὖσα 
χαϑ᾽ ὑποχειμένου α8ῦ, 1, εἶνε. ἐν ὑποχειμένῳ εἶνε συμβε- 
βηχός, 1ᾷ ἰρϑίπη ἀρχή 510; νϑ᾽αεϊ 851. χαΐϊβ. ΔΙθιπὶ ἀἰχου 6586 

ἀαϊάοδιη ῥυϊποῖρίαμη, απδίθημβ δὲ Αἰ απι, 5664] Τ4θη} Πδοθββᾶ- 

Υ͵0. 8} Τὶ ἸπΠδόῦογο. (οἢ. Αἡ. ροβί. 1 22. 884.30: ὅσα δὲ μὴ 
οὐσίαν σημαίνει, δεῖ κατά τινος ὑποκειμένου κατηγορεῖ- 

σϑαι, χαὶ μὴ εἶναί τι λευχόν, ὃ οὐχ ἕτερόν τι ὃν λευχόν 

ἐστιν. 4. 78 ὃ---10.) Αὐ σοῃίύτατια 51 4115 ΡΟηΪ ῥτῸ ρυίη- 

ΕἾΡ115,. ΦαΟ Πα. ΘΧ ΘΟΠ ΓΆΓ5. Π181}] ΠῸ ὨΪΒ1 βαθιθοία τηδίθγία, 
[Ἀ}18 ΠΪ ΠΤ) ῬΟΙΪ ρυϊποῖρῖα, α8 6 ΠΘΟΘΒΒΆΟ 5ἰηΐ χαϑ᾽ ὑπο- 

κειμένου Ἡδα6 5 5ίδ 86 ΡῸΙΓ 86. οχϑιίβίθηΐθβ. ΕΤΡῸ ποἢ 

Ροββϑαηῦ ΘΟΠέ ἃ ΡΟΩΪ ΡΓῸ ΡΥΪΠΟΙΡ 8 ΤΘΓα ΠῚ ΟἸΠηΐαπη, 564 Θὰ 

84. δ] {Π|8. τοίογομα βαηΐ ρυϊποίρίαιη. Δα ππίνθυβδμ ἈΓΘῚ- 
"6 δ ΟΠ θμὶ οἵ. .ΧΧ01 2. 1069 2. 10. 107ὅα 28, φιιὺ5 Ι0005 τὸ- 

ΒΡΙΟΙ ἃὉ ΑΥΤ. Ὄχβρθοίθβ, 51 Πρτοὸ5 Μοίαρῃ. δὺ, 40 παπο να]- 

ϑϑηίαν, ΟΥ̓ 6. βου ρβιββοί, --- δ2 οὐϑὲν οὐσίᾳ ἐναντίον, εἴ. 
(αι. ὅ. 3) 24 εἱ νν αἰίχ δὰ "ι. 1. --- 82 φαίνεται --- λόγος, οἵ. 
δΔ4 “1, 0. 1072α 17. 

ὁ) 1087 4 --- 88. ῬΙ]αίομοὶ φαοῃϊδη) ΡΟΩΪ οροτίοί τηδίε- 
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τῖδ, ἰρϑαπὶ Δ] οσιἢ ὁ ΘΟΠ ΓΑ ΙΪ58. 118 τηδέουῖαθ ’060 Πᾶριιο- 
ταί, οἵ, δα .Χ1 10. 1075α 32, Ετ Βοο χαϊάριη χηδίουα! 6 θυ - 
οἰρίθιη. ναρ 8 ἀρρο!]!αναης ποιηἰηίθαβ, τὸ ἄνισον, τὸ πλῆϑος, 

τὸ μέγα χαὶ μιχρόν, τὸ πολὺ καὶ ὀλίγον, τὸ ὑπερέχον χαὶ 
ὑπερεχόμενον, τὸ ἕτξρον, τὸ ἄλλο (πᾶ ποιηίηδ Ομ αἱά 
ΒσΠἸοοηΐ οἵ. δὰ .«{ 6. 987) 18); 564 δὰ ΠΟΙ πιμ νυ οἴαβ 

ἰρϑίαβ τοὶ παϊυπη ἴδοις ἀἰβουηθη, 18, οἵ. Π] 9. 1065) 8, 181 

{πο 11, 4αὶ τὰν ΘΥΒΠΠΟΓῸΒ. ΡΟβαθυηΐ ΠΟύ0Πη65, Γα[α δ! 0} 68 
αδβάδιη ὁχ ἰρβὰ ποίϊοηπμι ηδίμπτα ροίϊα8 (λογιχὰς δυσχε- 
ρείας "20, οἵ. δὰ 1 ὅ. 100) 22) ονϊίαηύ. Οἰὐδιμαιδν 1661], 

51 5101 γοϊιηΐ οοηβίατ ᾿ρ81, αὐ ρυϊηοιρία ρομπηΐ πηΐν ΘΓΒ8 18, 
[8 πΠΪν ΟΥΒΆ ΘΠ ΠΕΠΊΘΤΙ ὨδίΠΓΔ ΡΓΠ5 ᾿πἀς ἀοθοηΐ γορο- 

66, 4ΌΔ 1) 512 5.105 ΠΠΠΙΘΙΟ5, ὦ 2] --- 20, εἶ, δὰ 4' 9. 990) 19. 
Οἰιοαδι σοῃέγαγα ΡΟ Ἰβδί πηι νοΪηΐ 6556 ΡΥ ΠΟΙρία, 1ἱ τππᾶχ τη 
ΒΡ οίθιῃ ἀυδη δ) νου αὐϊβ ν᾽ ἀθη αι 56 οα Ὁ] 6556, 48π| πη] 0] 
ΟΡρΡοβιογαηΐ τ] Εἰ  Πθιὴ ; 5641 ἸηαΠ 11 «αθηη 510 ρ οἰ ἃ 5 

ΟΡΡοϑβίία, σοῃβθηιθηβ δβϑϑοὺ (ἔσταν 32) υἱ 510 τὸ ἕν ὀλίγον, 

217 --- 33, οἵ. 1. Ὁ. 1056 6. 
θ)6 ας Ρ]ίοηϊοαθ ἀοοίγίηδο νᾶτὶοίαΐθ, φαᾶπῃ ἀτ. ἢ. 1. τὸ- 

οομηϑοί, οἵ. Ζ6]16ν ΡῚ. δι. Ρ. 220. --- δ τῷ ἑνὶ τῷ ἴσῳ. Νὸοοσ. 
ἴσον πιϑίιτα «ΘΠ 1 ΘΠ 5 τι] α 015 Β᾽ σὨΠΠἸοδίαχ, αι ἕν ἀαΟΉ πη 
εβὲ ἴσον, ορροῃϊῥιν οἱ τὸ ἄνισον. Αἀ τῷ ἑνὶ τῷ ἴσῳ εχ 58- 
Ρουιον 5. νου ]5. δά άθ ὕλην ποιοῦντες. --- υ τῆς τοῦ ἀνί- 
σου δυάδος κτλ. οἵ. 10 εὐ δὰ 108δα 15. --- 12 ὅτι λόγῳ 
ἀριϑμῷ δ᾽ οὔ, ἰηΐ. ἕν εἰσι τό τε ἄνισον χαὶ τὸ μέγα καὶ 
μιχρόν. ΑἸοχ. Ρ. 176, 16 νἱἀδίαν [Θρῖ586: ὅτε ἀριϑμῷ λόγῳ 
δ᾽ οὔ, πθᾳιθ δε μϑῦ ἡπᾶθγ γα πὐγαμη Ρταθίοθη μι 5ἰ; πηϊ- 
ψοῦβδὰ δηΐ αἰβεποίο, 4πὰ τὸ λόγῳ ἕν οὐ τὸ ἀριϑμῷ ἕν ἀ158- 
ΘΟΡησηΐαν, δὰ ᾿ρ888 ΠΟίΙΟ0Π68 νἱχ ν᾽ ἀδίπι τοίου! ρ0586, οἵ. 
Δα 1 8. 1054. 38. --- 030 τὸ ἄλλο αὐτῷ. ἰλεδεξα! δα 16- 
οὔοπθιη, 4αδ ΑΙοχ. Ρ. 777, 30 544. ἀἰβουί ἐββίαίιν, αὐ 510] 
ΟΡΡοπδηΐιν ἕτερον ταὐτό, ἄλλο αὐτό, ααδιπαιδιη Ατ. 4110} 
ἕτερον οἱ ἄλλο υπδηϊεβίο θαάθιῃ υϑιγραΐ βρη Ποδίίοης, εἴ. 
δα 1 8. 1054 14. 

4) 1057) 39 --- 1θ088α 14. ἴδῃ ρυϊμαιιη αὖ πη! αΐθμι ἴα! 50 
ἃ}0. δ΄8. ῥγῸ ἔοι! ῬΎΪΠΟΙρΊΟ ροβίζδη) 6588. σοιῃργοθ οί, 486 
816 γψϑγὰ πηϊας8. ἡδίσγα οχρ]!οαῦ; ΒΙΘΉ ΠἸΟΔΡῚ δηΐμ) ΡΟ. ππ|[ἃ- 

6} ΤΠ ΘΉ 8118), 8 6, 4αυ1 αἰᾳα6. Τὴ Δ] 4 αι, 486. Π]6Ώ- 

βαγούαγ, βαθιοοίδιη. Βαροδί, πδο βυθδίδῃίία ρδι 88 6586 (ὡς 
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οὐχ ὄντος τινὸς τοῦ ἑνὸς χαϑ'᾽ αὑτὸ οὐσίας α«3}) πδα ῬὕΤῸ 
ΡΙΪΠοΙρίο ΒΟΥ ροββιξ, --- ΠΤ οηρ 6 Ὁ ΟΥ5. οἵ ἀΠΠρ ϑηξίι5. ἀ6 
οδάθιι τὸ δχρ]ουϊ 11. 2, οἵ, ργοοθι. ρΡ. 27. --- α8 οἷον δὶ 
ἵππος χτλ. οἵ. 46 διηθηάδῃ 8 ἢΐ5 νου 5 ΟΡ5. ρ. 126. -- 411 δὲ 
δ᾽ ἄνϑρωπος κτλ. Νόοη ἴδοι! ᾿μἀαχογῖς ααϊβρίδι δηϊπηιιηι, αἱΐ 

Ατ,, τὸν ἄνϑρωπον, τὸ λευκόν, τὸ βαδίζον, πυπμηόγαγα οὖ ααδβὶ 
ΘΔ 61) τη ΘΠ ΒΕΓἃ τ] ΘΕ], απ ΠῸῚ ΡΟΐοϑβέ βιυιδύδη ϊα σΟΠΙρΡΟ ΓΙ 

οαπὶ ΔοοΙ θη 5: 40 451 415 1ἃ ΙΆΘΘΓΘ Βαβοθρουξ, σοι] 
αυδάδηι ΠΟίΙ0η6, 4836. δ ᾿δθο ΟἸΠηΪἃ ΡΤ ΓοΙ ΡοΡ ΕΠ δΐ, οΟΙη- 
Ρ] δοίη ἃ βαηΐ, νι! Θ ΘΠ 8, 1. 6. σαίθοουϊαθ, ν6] Α]1π8. 58|- 

1115, 412, 14: [ἃ ΦΘΠΘγαμ σογίαιη. 4α θη δ Πα Ρ ηλὰ5. Πὰ- 
ΤΠ ΘΓΈΠΠ. 

4) 1088α 1 ---- Ῥ15. Μαίονία! 6 ρυποϊρίη απο 6856 νο- 

Ιαθυαηῦ ἸηΠ ΔΘ Πηϊδ μη τη 9 οὐ ράτνὶ ἀγδάθιῃ, ἰοηθ 6. Γθο6886- 

τααηΐ ἃ) 60, φιιοα σΟμμμτηΐ ΟΠ 11} ΘΟΉΒΘη81 ΘΟΙΠΡΓΟ δία οἵ 
Ζαρα ΟἸΠΪΠΟ 6886 ροίοβέ (τῶν δοχούντων καὶ δυνατῶν α«19). 

Οὐοά ἀϊοὶς «15: οἱ δὲ τὸ ἄνισον ὡς ἕν τι, τὴν δυάδα δὲ 
ἀόριστον ποιοῦντες μεγάλου χαὶ μιχροῦ, ἀτιᾶ5. Ἰη6Γ 56. 60η- 
πῃ 910 οὐ ΡῈ} ραγέ. δέ (ᾳπαθ ποθὴ νἱἀδίαν οὐπὴ ΤΊθπά. ἀ6 14. 
Ρ- 02 οι! ηἋ4ἃ 6586} ΟΡΡΟὨΪ ἰοτμλι]α5, ααἰθι5. Τἄθιη. Ῥυη- 
οἰρίππι Ρ]ἰοηίοἱ βρη ποαν υαπέ, βία άθμι Πα γ] πὰ πο- 

(ἰ0πη6 (ὡς ἕν τι) σοιμργθ θη ογαηΐ ἀνισότητος, 4πᾶ ᾿πάἀοῇ- 

ηἰΐα οἰτ5 παίαγα «ἰδηοίδγθίῃγ, γ6] Δ. θ 1 οἶτι5. ΡΟ θη 6 

Πδίθτγαμ ἀν δη] ἸηΔ9 1 οὐ ρᾶγνὶ Ἰθπογαηΐ, οἱ. 1057 7. 10 οἱ 
δα 15. 1θρῦθα 10. Τ)εῖπαθ. νϑγοὸ 0] ἴαϊβο ἢθο ΡτῸ ρυϊποῖρὶο 
Ῥοηὶ ἀοιηοηπβίγαί, δἰέθγαμι πιο 40. ρυϊποῖρι! ὨΟπιθὴ τοβρίοἷέ, τὸ 
μέγα καὶ μιχρόν, ἂο {γῖθιι5. ΡΟὐϊβδιιηπηι θὰ 46 στ αὐύασ ἃγ- 

ΘΠ ΘΠ Γ15. 

Ῥυϊμηθη Θηΐμη, 4] 7 --- 21, τηδοηϊη οὐ ρᾶγνιμη [6 ο! 0} 685 

βαηξ γ 6] ΠῸΠΊΘΓΟΙΏ ψ 6] ΘΧ ΒΑΓ ΠΡ αἀἸητπη, ἸᾳΘΟα 16 

ΠΟῚ ΡοΟββαηΐ ΡΓῸ ΡῬΓΙΠΟΙΡῚΪ8. 115. ΒῈ 11], εἴ. 7 9. 1088. 21. --- 

Τ)οιηάο, 421] ----ὐ 4, τηλϑητι οὐ ρᾶγνιη Τἰδίϊνο ΘΟΠΕ ΘΠ ΓΌΓ 

ΘΘηοΓο; δίᾳα! τὰ πρός τι, 4αοηϊᾶπι ΒΘ ρ6Υ Ια ααϊάρίδιη 
ΓΘααϊτΐ, οἵ πῃ δογθδηΐ, α 28, πὴ] Ϊπ]6. ΟΠ ἶτπ| ΡΟϑβϑιηΐ ὉΓῸ 

5 5. {118 Πα ου!, α 23, οἵ. δά .Χ.1. 4. 1ῦ97θ0α 84. Τά δπὶ οἰϊδτη εχ 

60 ρΡοίεοϑὲ οορῃοϑβοῖ, απο τὸ πρός τί ἈΠῈ ὃχ πη θιι8 τπὰ- 

[ΔΈ] 015 ΘΠ ΘΙ 115 (46. ααϊθαβ. οἵ, δα Χ 2. 1069) 9.) 5} 1|οἱ- 

(αν, οἵ. Καὶ 12. 1θ0ῦὅ8α 11. ῬΗγ5.Ὁ 2. 225) 11. Ιίδαιι6 αποηϊδιη 
τὰ πρός τι πξδο ροίδηξία πος δοία βιιηΐ βυ βέδη!ϊα 6, ἃ ΒΕΓ 
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οδύ ΠΟῸῊ - 55 δη δ ηὶ ΒΑ ΟΤΘ ΡΓΤῸ ΡΥΠΟΙΡΙΟ βυθβίαῃέϊδο, ὁ 2, οἱ, 

Ζ13. 1038) 26; βυθδβέαμεϊα δηΐπὴ τ]! 6 οἰ ΡΌΤΡΙΔΟ. ΟΠΊΠ65 

βιηΐ ροβίοιϊοτοβ, οἵ, Ζ1. (α25 εἴ τι ἕτερον καὶ τῷ ὅλως 

χοινῷ πρός τι καὶ τοῖς μέρεσιν αὐτοῦ καὶ εἴδεσιν, ΒΌρρ]. ἐστέ 
γε] ὑπόκειται, 1. 6. βἰφαίάοι οὐ πηΐϊνουβαϊα τὸ πρὸς τι οὐ 5ϊη- 
ΘΌΪα 6. Οἷιι8 δβρθοῖθβ. ΠΟ ροββαῃΐί σορὶῥανὶ, ἢἶδὶ δἰ αα!αρίαμι 
ΒΕ Ι ΘΟΘΓΙ5. οὶ ᾿ΠΠδογθαηῦ. [Ἃἀἄθη ἸοἸἐαν ἀἸοῖ Π15. γ 6 Γ 015 ααοα 
ἀεϊπάο 628: ὃ οὐχ ἕτερόν τι ὃν πολὺ ἢ ὀλίγον ἐστίν, εἴ. 
1087. 35.) --- θδηΐᾳας, ὁ 4 --- 8, οἱοιαηδηΐα δἰϊοαῖτ5. Γοὶ ΠΟ 

ΡῬοβϑαηΐ δἰ άἄθιη σοὶ, οὐἶπ8. βαηΐ δἰθιηθηΐία θ7Ὸ ργδθα δ (18. {Ἱ- 
Ραϊ, εἴ. δά .χΧΨ 4. 1070 ὅ; αὖ 1118, φᾷ 6. νοϊαηῦ 6886. ρυϊποῖρία 

τηδύθυ α ἃ, ΤΠ ΘΠ δὐ ῬΑγνιι Δ] ΙΔ αιι6. οἰπβιηοάϊ, θα θπὶ 51- 
μα} πηδηϊζοβίο ρυδθαϊοδηίαν. ἀ(6 το θ5 ἰη46 Θϑηογαίβ. Ηᾳο 
δοοθαῖς ἃ] 1ὰ αἰπηῖ8 μα] ἀπθιίαίιο, ὑ 8 ---19. Οὐ τοροιΐα- 
( ἴῃ ΠΕΠΊΘΙΒ, 401 ΡΥ 5. ΠΕ] Ιἀ61 δἰ] π]ΔΘΉϊι5. 5, 

ΠΡ. Γα ὈΙΠΔΥ 5. Πα] ΘΙ5. (οἵ. [6. 1056. 27), ρομθη 18 6βΐ 
ΑἸ ̓π5. ἔα ΠιμπΘσιι8, αἱ 5 ΠΡ ΠΟΙ 6 πη ΘΟ ΠΠ5. 5810 πΘῆπ6 [6 
Ρᾶγνιιβ, ν αι! ΠυΙΠΘΥι5. ἀΘηΔΥΠ5, 81 60. ΠαΪ] πὶ 6886. τη ]10- 

ΓΘ βίδίαπης (εἰ ταύτης μη ἐστι πλεῖον 10, Ῥ]αἰοηϊ οι 

6 βϑηΐζθηίία, οἵ. 271 8. 10584« 12; ρατγί. χαί οὐ θη πὶ ἀΥ1- 
γον, αἶα ΠῸῚ Βα 60 4ιαομ! 0 40 Θᾶτη Θχρ]!οθ}), νοὶ 4118. ααϊ- 
ἄδιῖη, ΟΠΊΠ65. ΠΙΠΉ τ ΤΟΙ 4108. ὨΠΠΊΘΓΟΒ. ΘΧΟΘ 65. ΠΙΠΊΘΙ8, 

ἢ τὰ μύρια 11. ΑΥ 1ἴὰ ΟΠ παρ ΉΠΩΙ οὖ ΡΥ Π ΟἸΠΠΪΠῚ 
δϑὲ ΠΟΙΙΘΙΌΤΕΙΠΙ ΡΓΪΠΟΙΡ απ], 564 ΔΙ ΙΟΥ ΠῚ ρᾶυνπ), Δ] Οτιτμ τηᾶ- 

ϑηαμ, οἷ, 2] 8. 1089) 29. 

ὍΛΟ 1: 

6) 1058 183 ---8ὅ. ϑ8εα τυὖ ργογϑαβ σοί! ]δέιν ῬΙαὐομἶοα 
46. ρα Ποῖ ρ 115. Πυππ ΓΟ σαἢ (0 οἰγηα, φαδογθη τ οϑέ, θὰ απ 
δοίογηδ βηΐ, “8165. ΠΙΠΠΘΓΟΒ. σοΪαηΐ 6556, ΠῚ ΡΟββίηΐ 

ΟἸΠΏΪηΟ 6χ δἰθιηθηίβ οΟπμρΟβίία 6556. ΕἸ]θιπθηία δἰ οαΐα5. τοὶ 

οἰπβάθη δἰϊδη βαηΐ τηδίουϊα ἢ οἵ 81 αυἱὰ δ δχ δ]θιηθηίίβ5, 

βίνα {Ππὰ δϑίθγηθηι οβί βίνθ δἰαιι0 ἐθιηροτο οὐέμμῃ, ἰάθιῃ {1{ 
6χ δἰθιηθηίίβ. Αἰᾳψαϊ φαδθοιπηπθ Παηΐ, δὰ ἐχ τοῦ δυνάμιει 
ὄντος ᾿ιπηΐ, οαἷπ5 Θὰ οβέ πδίιχδθ ΔΙ] σα ἔα 5, τιὖ οὐ ΠΟΥῚ ρ08- 

510 ΟΧ 60 Γ65 ἀοίηϊία οὐ πο Ποτὶ. Νιυιπθῦὶ ᾿οἱζαγ, 4 ὨΪΔΙῺ 

6Χ ἰᾶο ἀοοίτίπα ΡΟϑϑ πα Πΐ ΠΟ 6886, ΠΟ βιηῦ δείοσγηϊ, ὁ 29. 

-- 106 εἰ χαὶ ἀεί ἐστι χὰν εἰ ἐγένετο, πΠΟΠ δβϑύ βιρρί θη 
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οὐ ΑἸοχ. ρΡ. 783, 8. οὐ ὅϑεῖνν. τὸ ἐξ οὗ ἐγένετο, 564 τὸ ἐξ 
αὐτοῦ ὄν. Ἐϊτοηΐη ποὺ οὶ Ατ., αὐ αυϊἀχυϊά 6 5} οχ δ᾽ θηηθῆ- 
(15 Ιἀοὴὴ {6 ΥῚ 6χ οἱ οιμοηΐ 5 ἀοιηοηδβίγοί, ἐγαηβιία για. ἀοη6 

ἃ ΠΟΙΙΟη6 ἤρηαϊ δα ποίίθηοιη μοίΐοηίδο; δ ἢοο 4υ! θη οὐδ 
δα πιμηθτοβ Ρ]δίοηϊοοβ, ᾿ἰσοὲ δοίθγηὶ βἰηΐ, τοϊογσοηάαιη ἀοϊ, 

εἴ. 020: εἰ χαὶ ὅτι μάλιστα ἀεί ἐστιν ὁ ἀριϑμὸς χτλ.; 616- 
ἸΠΘηΐα ΟἱΓ ΔΘίθυ ἃ βδἰηῦ ἤ66η6, Π181] ΟἸμηΐη0 δ φαδοβίϊο- 

Ὠθιὴ ρεογηοί, --- «24 ἐν ἄλλοις λόγοις. Ῥοβδιιηξ πᾶθο ἃρίθ 

γτϑίογγὶ δά Θ 8. 1050ὺ 6 54ᾳ4ᾳ. (οἵ. .Χ. 6. 1071 19); 564 οἵ νο- 
ΤΙ ΒΙΉ1ΠΠπ|8. 6586. Ραΐθπ, Τοίογθηα δὰ ροίϊιι8 6856 οἵἴπὴ ΑἸοχ. δά 
Ι. 46 οοεἷο ἱ 7 844. ν. Ρ. 27. 

ΝΟ ΠΟν8Πὶ ἰΐ58, 4πᾶ6 τη0 40 ΘΧΡΙΙΟαΪ, γ γθ15. Ἰηϑ{Π{π| 415- 
Ῥαϊδίοπ]5. ρᾶτέοιη. (ηποά ΡΠ γαύαν ΟἸάβον ἃ. δίοί. 465. ΑΥ. 
Ρ. 194, ᾿ηπιιοίτι5 [ογέαββθ ρουνοβα, ἀπδ6 ΡΟ ὈΠΪ νυ βπῈ [1- 

σαι Ν᾽ ἰηϑεϊία δϑὲ, σαρίθαμη ἀἰβεϊποίίοη6.), 566 ατταϑὶ ἰὴ 

(γδηβιύα. πᾶηο Δ44] Δὐοιπη θη ΟΠ δα τοίθ !Θη4ἃ ΡΓ] ΘΠἶτι5 
ΡΙαοἰία ῬΙαέοηϊοα, ᾿η46 δοῖ! 6. οϑὲ ΘΟρΠΌΒΟΟΓΟ, απο ῬΓΟΧΊΠΗΪΒ 

ψϑυ}}15, ὁ 28 -- 85, 605 6 ΡΙ αἰοηϊοῖβ τϑίθ! !, αὶ ἀγδάομι ἱπά6- 
Πηϊδδ) ῬΓῸ ΡΥ] ΠΟΙρΊΟ τηδίθυία!! Ῥοβαογαηῦ, 564 δᾶπι ΠΟΙπ6- 
ὙΔῊ  ΠΠῸ ἱπηρᾶ} 15. ΠΟΙΏΪΠ6 σΟΙΏρ ΘΟ! ; ΠΏ ΓΙ ΠῚ 608 (ΕΠ βτη 

4αϊάδιη ΑἸ ἢ οαΪ ἐδ 18. δα μηΐ, 564 ουαν 55:15. ΡΟ η46. 6 ΠΘΓ, 
δ0 8ἱ τὸ ἄνισον εἴ ᾿ἰρδίπῃ βίαϊιδγθηΐ. --- 92 τὸ πρός τι νηΐ- 
ΤῸ απο οὰπὶ τῷ ἀνίσῳ Ατ. 1ΐὰ σοΟμϊπηχίδ, ἃ 51 δα] 6 πΠΪ 

οββϑί ργορυίθμι, Π66 ΡΔΓΓΘΡ 864] ἸηΔΟΡΉ ΠῚ οἵ ῬΑΡΨΠὴ 556 γ6- 

[οσοηάμπῃ; οἷ. 1. 1088. 21: ἔτι --- χαὶ πρός τι ἀνάγκη εἶναι 

τὸ μέγα καὶ μικρόν. --- 84 ἐάν τε τὸν εἰδητικὸν κτλ. οἵ. 
δα Π 6. 1080) 11 544. 

77) 1088 88 ---10904 2. ΡΪαίο υἱ ἀεἰοοίθηβ ἃ νουίαία 
(ἐχτροπῆς «1, εἴ. ῬΙν5. 1 8. 191 26: ἐξετράπησαν οἷον ὁδόν 
τινα ἄλλην ἀπωσϑέντες ὑπὸ ἀπειρίας) δὰ Πᾶδο, 4ᾳ86 ρο- 
510, ΡΥ ΠοΙρία ἀονοηϊγθί, οὐ ἃ] 1ὰ τ]ὰ ἴῃ οδιιδὰ ἰπουηΐ, αἱΐ 

Ατὐ΄, δ ργδθοραθ αποα ἀπθ] δέ οηὶ Ῥαγπιθπιθδθ, πᾶ σϑία- 
βίαίθ ἀπάϊ ΔΘ οαὲ ΟΡ] ογαΐα οββὸ (ἀρχαϊχῶς «2, 1. 6. ἀρ- 

χαΐχως χαὶ εὐήϑως, ΑἸοχ. ρ. 784, 1; οἵ. χκαινοπρεπεστέρως 

“Ἱ 8. 989) 6) πίπαῖτπι {γι θα. Ῥατιηθηϊ 65 θηΐη, απ αθα 
ῬΥΔΟΙΟΙ 6 η5 ΡΟμδία, ΠΟΙ - 8ὴ8 6886 “Ἰοϊξ; δία! ΠΟ 6588 Π60 

6886 Π66 ΘΟΡΊ Δ] ροββα (οὐ γὰρ μήποτε χτλ. α4, οἴ. ΚΚατβίβθῃ 
Ῥάγμ. Ρ. 48. 130); ΕΥΡῸ 68 Πηιη ἃ6 ΒΡ] ῸΧ Π60 4ΟΙ 4Π8 1} 
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6586 ΡΥδοίου ἢθῸ ρϑμη ὁη8. ΗδηῸ ΔΙΡῈΠΙ ΟΠ ΕΟ ἢ 6 ΠῚ ({Π1Π| 
ΡΓΟΡαγοῦ Ῥ]αίο, πὖῷῦ οηξίθμη, 1. 6. 1ἀθασγαιμη, τη Εἰ πππἀ] ἢ Θὰ πππ- 

πἶτοῖ δάνογβιιβ θαυ ΘΠ 685 Τί ΟΠ 68, ΡΓΟΡΟΒΙΕΟῺῊΙ Ἰηδὶ οσἱ 5. }- 

Ἰορἴβηνϊ, αὰὰ ΠΟῺ - Θ5. ΟΠΠΠΪΠΟ ΠΟῚ 6888 αἰχογαί, ΟὈβἰβέοη τ 

(ὁμόσε βαδιεῖται «8, οἵ. 5.41}. ἀά ῬΙαῦ. τορ. Χ 610 6) ρευία- 
υἱῦ ἂς ἀοιηοηβίγαηαι 6586 (ἀγάγχκην εἶναι αὖ Ἰοσοηάαηι 

ῬΓῸ νυ]ρ. ἀνάγκη εἶναι), δἰϊδμη ΠΟῺ - 65. 6886; ἃ ΘΗΪΏ 
ΡΟΒ1 5 ΤῸ ΡΥΪΠΟΙΡ 115. θηΐθ οὐ ΠΟῊ - οηΐΘ σΟΠΒΟΘΠΠ 6η5. ἴογο, τ 

᾿π6 τϑροίθγθηϊαν οηΐἃ, δὶ 4815. θὰ τη τ] ἃ 6886 σοηίθηαι 
(εἰ πολλὰ ἔσται α«θ, εἴ. ΟΡ5. ρ. 24). Ηκαδῃο ταϊοηθιη 4ποά 
{τὶ θα ΡΙαίοηΐϊ, Ατ. τηδηϊοβέο Β]αί. ϑορμϊβέδμη σϑβρίοἱέ, οἵ. 
50ΡΗ. Ρ. 237 βη4ᾳ. 256 6; 101] φιοά Ρ]δέο 6556 σοιμργοθαΐ ΠΟΗ- 
6η5, τ. Ἰάθῃη 6586 ἃς τὸ μέγα χαὶ μιχρόν οἴϊαιη Ῥἢν5. 1 9. 
1924 7 εοῃίθηα!. 

αἴ --- Ὁ. Ῥατνιηθηίάθαθ γϑέΟὩὶ οὐ Ρ] έοπίοδθ οἷπβ. τοίαξα- 
τἰοηΐ Ορροηϊ (καίτοι αἴ) Αγ. αἸΒΕ ΠΟ ΟΠ ΘΙ. ΘηΓ15 1ἢ 5ἰηϑα- 

ἰὰ5. σαί ΘΌΓΙαΒ ; δα) αἶα ΠΟ] οχ ββοηΐ, δὲ ρᾶγαιη ἀοἤΠηϊία 1ΠΠ05 

ΡἈΠΟΒορΟ5 ἰοοαΐοβ. οὐ πη ἰγαάθιη ἃ αϊιοίοβ 6556. ΘυΪμητι1η 

ΘἢΪπη, αποηΐδηη πη] {Π γα ἀἸοΙἔπν. 6 η5, ἰού ΠΙΠΪΓαΠ 110 6415, 

ποῦ βαηΐ οαίορονία (οἵ, δα “4 7), φαδογθηάϊπι οϑὲ ὃχ θ]ἃ- 
ἴοπο, αα α ἰδ θη] οηΐα ΠΗ [ΟΓ6 ΔΙ] Γθέα, ΠῚ (18 

ΠΟ - 68. 6556 ἀδθιηιοηβίγανθυ (εἰ μη) --- ἔσται 4«10}, 58}- 

βίδπεϊδα 8 αἰξθοίίοπμοβ, 8η ἀθηϊπ6 ᾿ἰΐα ΟΠ Ϊὰ ΟΠ ΟΠ Ἶ 115 
σΟμπἰβέπιη ΓῚ, αὐ βα θϑίδηα σαπ ἀαδΙ  αΐθ οὐ ααδης δία το- 

Πααϊβααθ δ ΡΌΓΙΒ. ΟΠ] 115 1π αἰ δέθη 510 οσοἰέατα. (Οὐδηι 

ἴῃ ἐοχέιι ὀχ αὶ παϊα8 ἰοοἱ οιπθηἀδίοπθμ, οἷ. ΟΠ. Ρ. 24, δὰ 

δὲ ΑἸοχδηάνι τη ουργθίδε πα οὐ 90}}. Ῥηγβ. 1 1. 1884 20 --- 30 
σομδτιηδγὶ νἱ ἀθίιν.) ΑἙ δρβαγαϊηι δϑὲ ΟΡΙΠΔΥΪ, ροβίία πὰ 

ααδάδιηη Ὠδίμπτα ΡΓῸ ῬτΪποῖρίο, πἰμηϊταπι ΠῚ - Θηΐο, Θχρ] οανΐ 
ΡΟΒ86 4 ἢαΐ, αὐ δηἐ8. Δὰἀ ϑοπαβ βαθβίδηςξια 51 ἃ] πα 4πὸ- 
ΠΠ{ὰ5 δ β:μ}} 6 το] 4ἃ. 

αἸὖ ---351. Τ)εῖπάδ. ποη - 68 Β]αἰοηΐοα ΠΣ ΠῸΠ τη Ππ15 ἴη- 
ἀεἤηϊία οδί ροβίίαμπη, 4π8πη| Θὴ8 Ῥαγιμθπηί θη. ΝΟ ΕΟ ΘΠ Ϊ μη 

ΘμΕ1|5 ἐδηίδηι γθοῖριῦ ΠΟίΟἢΪ8. νυ ϑίαίθμπη, 4 αϑη δ} ᾿Ρ5.1ΠῚ 6Π8, 
αὖ ΠΟ - 68 γ6] 5]! Πού ΠΟῊ - 5} 5 δ Πέϊδπ ν6] ΠΟῊ - 4816, 
ΠΟῊ - Φπδηίτιπι οαοὐ. (δ θη ἰο αν ἀπ }6 ΠΟ - 6η5 Ρ]ίο 
ΔΒ οπάση. ραΐανον δ ΠΠπ4 6ὴ5 Ῥαγιηθηϊάθαμ, εὖ ἰη46 

Ἰάθαγαμῃ τη Π πα! ποθὴ γθροίογοί, «15, 19. Αο βἰβηϊποδύ αμ- 
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ἄδια ῬΙαίο, 1Ππὰ μὴ - 65 86 ριιζαγο 6888 τὸ ψεῦδος 1), οἵ δά 

σΟΠΠ Δ ἀπ ᾿δηο βϑηὐθηίδη Θ᾽ ΘΟΙ ΘΓ σαι. Δ4Π})6 0 Θχϑιη- 

Ρίαμη, 4] ἐχ ἴαϊβα Βυροίμοθβὶ, 4ατπὶ ΄α!ομι ΠΙπ68π| ἀ6βουῖ- 
Ῥίαπι ἴῃ ραΐνεγ ρομιηΐ 6556. ρϑάαδϊ θη), ᾿Ιοοῦ ΠΟῊ 51} Ρ66]15, 
γογὰ8. ἰδοϊδηΐ σΟΠΟΙαΒΙ 0165, α 20 --- 23, Αὖ π΄ Θχϑηρ] ἢ 
δα τοι σΟὨΠγδ ἤδη ᾿ἀΟηθιμη δϑί, αποηΐδηι 1118, αιιᾶιῃ 46- 

Βου αηῦ 1 Ραΐνοῦα σϑομπιοίγαθ, ᾿ἰπθὰ δὰ ἰρϑᾶμι ἀεδιηοηβίγα- 
ἀἰομθ ΠΟ μογίϊηοῦ (οὐ γὰρ ἐν τῷ συλλογισμῷ ἡ πρότα- 
σις «24, ἰ. 6. οὐ γὰρ ἡ προτεινομένη χαὶ γραφομένη γραμμὴ 
ἐν τῷ συλλογισμῷ παραλαμβάνεται, ἀλλ᾽ ἡ νοουμένη, ΑἸαχ. 
Ρ. 780, 34, οἵ. δά 23] 8. 1078. 20), πδαᾷθ νϑῖῸ ὃχ ἰοὺ Ρ6- 

ΠΟΙ. ΠΟ - Θ {185 4αϊἀααδηι μροίοϑῦ. ΘΘΠΘΙΓΙ. 64 ααῦμῃ ἐτ1- 
5. ΡΟ Ιββι μη) π]0 185. ΠΟῚ - Θἢ8. ρου ηἊ6 δίαιιθ 6ὴ8 ἀϊοδίαγ: 
τὸ μὴ ὃν κατὰ τὰς κατηγορίας, τὸ ὡς ινεῦδος μὴ) ὄν, τὸ 

κατὰ δύναμιν (εἴ. ἀᾷ 1 2. 1069) 28, 4) 7), ὀχίγοιηαιη Ῥ᾽ΘΠΠ8, 
14 αποά ροίοηξα δϑύ, δοίια διιίθιη ποη άπ οϑύ, θα Πρ 60 58Ὁ- 
1ΟΙ ΘΠ ππὰ δϑ Θ᾽ ΠΘΡΔΙ]ΟΙΪ, δῖν 6 ἀπ ΘΘΠΘΓΔΙαΙ 5ῖν6 τητία, 

«28 --- 31. ---- «20 χατὰ τὰς πτώσεις, οἵ. Ττοηά. Καί. ψ. 28. 

γα Οτρ. 10 1, 
«91 ---ὐ8. (ὐδίδϑουαυ) ΘΘΏΘΤα  οιβη 6. ̓ΐα ΔΌΒΙθ 

ΑΥ΄, αὐ οὐ Ῥαυπιθηϊἀθδη βϑηςθηξίδιη οὐ Ῥ]αἐοηϊοδιη οἷπ5 γοΐα- 

αὐ! η οι) ρᾶγαμ «ΘΠ ηϊΐαη 6586. ἀθιηοηβίγαγοῦ; ἰδ ψ61Ὸ ῥτῸ- 
Ρίον. 1ἀ Ἰρϑαμη, απο νυ θίδίοπη οἰ ΘΟ ΤΙ ΔΛ πῚ πο] οχὶί, Ῥ]ὰ- 
(015. «οὐ Δ ΠῚ Οἱ Π]Δ ΘΔ ΠῚ 6586 δ [ἢ ΟΥΓΟΓΘΒ δ ἀπποΐδιη ΘΟΙη- 
Ρτγοβραί, 1059α 31 ---10904 2. ἈΑρρᾶτγού (φαίνεται 481), αἷξ, 
ῬΙαίοπομι 1ἃ πηΐοθ 06 ΓΘ τ Θχρ]οθί, πη8Ἃ6. 58} 508} 6] ἃ Γ τὴ 
(τὸ ὃν τὸ χατὰὼ τὰς οὐσίας λεγόμενον «82, τὸ ὃν τὸ τί ἐστι 

αϑ4, οἵ. δὰ 1 2. 1θ2θα 86) τευ] εἰ 40. οὐαί", δ᾽ φα! ἀθῖη. οχ 

ῬΙΪΠΟΙΡΙΙΒ. 5115 τη  Π ομ]δί! 85. ΓῸΒ ΤΟροίΓ, απᾶ5. 'Ρ056 βιθβίδη- 

{ἰᾶυτα ΠΡ αἀἰοηϊαίθιῃ ἱπα]οαί. ΑΥ ἴη46, 1Ἰοοὺ οἸμηΐα οἱ 

ΔΓ μη], δ ΓΟ Ομτιαι, σο] Ὁ} ΘΟΙΟΥ ἢ. ΒΔΡΟΤΙ ΠΡΌΓΑΓΕΠΙ, 

660 τηΠ{Π{π40 τοροίϊ ρΡούαϑί ἢθοὸ ναγιθίδβ, α 80 ---ὐ, Οποάβι 

1) Ατν. αὐ ἴῃ ΒΡ ΘΥΙΟΥΊΡτι5 1τὰ ἷσ δἰϊατη σοϑρίοῖὲ ϑορμϊβίατα Ρ] αι Ομ 5, Ρ. 287 ἃ. 

240, 564] Ρ]αιοπῖς. βοπ θη! ατα. ἈΠ] πιαΐατα ἱπυπγίανι. ΒΊΑΙ οπῖτα ἀἸο]Σ, ΠῸΠ 

ῬΟ556 6556 τΞψϑεῦδος, πἰδὶ τὸ μὴ ὃν ρμοπαίιν 6556; Ασ. νοτο, «ποῃϊᾶπι 1056 ἰγϊὰ 

ἀἰδιίηχι: τοῦ μὴ ὄντος ϑϑπογα, {πουτηι ἀΠΏτα δϑὲ τὸ ψεῦδος, 5:τρ]Ποἴτου Θ06- 

τοπάτε ἡ] μὴ ὃν 5ἵνθ ϑάτερον ῬΙ]αιοηῖα. 6556 τὸ ψεῦδος. 1 ἴπθαθ ρ668]15 

ΘΧϑιηρί πτὰ “πδτηππᾶπι τὰ Ατὶ αἰϊοσε, αὐ 0 1ρ50 Β]αΐομς Δαμιθιτατη ραΐε8, 

Ἔχαϊάοθια ἴῃ ΠΠΡνῚ5 Ῥ] αἴσῃ οὶθ ΘΟΙΩΙ ΘΙ ΟΓΑΓΙ ΠΟῚ ΤΩΘΙΏΪΗΙ. 



Ν 2. 1θϑ9ὰ. 577 

ΠΔΤΕΙΠῚ ΤΟΙ ΟΔΙΙ58 ΠῚ ΠΌΔΟΓΟΓΟ 5 5060 586, οὐϊδηῃ {ΠΑτατ ν6- 
ΓΒ ᾿ην θηϊββοί οδιιβ88; ΠΙΔΠΊ 8 ΘΠΏΪΠ) 81ἃ ΟΠ] 416 τοὶ οδιιβᾶ 

δϑέ ργορυία, ἰδῆ χατ᾿ ἀναλογίαν οτπηΐπμ ΤΟΡα ἢ ΘαΘ 61] 

Βα ηΐ οαιι58 6 Θδθιηπ6 ΡΥ ΠΟΙρ ἃ, ἡ 2 -- 4, οἴ. “1 4. 1070} 17, 26. 

(τὸ γὰρ τὸ αὐτὸ χαὶ τὸ ἀνάλογον "8, ραγί. χαὶ δχρ]ϊοαί οἱ 
οοΥγοὶς ΑΥ. ααοα ἀἰϊχὶέ τὸ αὐτό, οἵ. δα Ζ 12. 1038« 7.) ΠΙᾺ 
Θηΐ ΔΌΘΓΓΑΙΪΟ ἃ γιὰ ἰῃνοϑε 8 Π41 νἱὰ (ἡ παρέχβασις 4) 

εἰϊθοιέ, αὖ φπππὶ πα ογογοῦ ρυ ποῖ ρίππι αἰέθγμ ἃρροβιύαιη τῷ 
ὄντι νε] τῷ ἑνί, εχ 410 δσοηϊπποίο οπὴ δηΐέθ ρυοαϊγοηΐ 50}- 
βίδῃίίαο, δἰ αβηαϊ ρΡΟΠογοέ ρῥυϊποϊρίαμι, τὸ ἄνισον ἃ 511)., 

4αοα ργορΊ ἢ 415. ἰηΠ48. ΤΘ[}115 πη 8 6} 6] 115. ἃρίπηι δβϑού, αἵ 
4πᾶ6 ᾿ἰρβὶ βυθβίδῃξίαθ θββ νἱἀογθηίιν, Αἰ τὸ ἄνισον ἤθοὸ 
ΘΟΠΕΓΑΓΠ)] δϑύ Π60 ΠορδίΪΟ τοῦ ὄντος ν6] τοῦ ἑνός (εἴ. 1. 

1057) 27), 5βοα ἴῃ ἃ] ᾿πϑϑ θηψαμη οδίθοΌΤΙἃ ; δϑύ ΘηΪΠη τὸ 

ἄνισον πρός τι, φῃοά αυΐάθμι ρουῖπ4θ. ρϑοι! γα αοάάαπι 
Θηζίαμ) ΘΘηι5 δϑὲ (μία τῷ φύσις 7) 6 βυθδβίαῃείια νοὶ αᾶ- 

[πὰ5, ὁ 4 --- 8. 

}8---1ὅ. (ὑὐοπηποιηογαΐα ἰὰο τ ϊδέϊνα ΡΥ ΠΟΙΡῚ τηδίθυ 15 
Πδύμγα Δ [18 ᾿ΠΕΟΓΡΟΗΪ ψἱ Πρ ΓΔ ΠΟ ΠΘμ), ὁ 8 --- 1. Ῥ]αίοη!οὶ 
Θηΐπὰ ΠΟῚ ππῖηὶ τὸ ἄνισον ῥτῸ ρῥυϊηοίρίο ροβαογαηΐ, 564 ρ]ὰ- 
ΓῈ5. δἰ βρθοίββ β' Πρ Ὶ] 85 5 ΠΘἪΠ15. ΡΥ δοίθοθγδηΐ ΓΘΓΌΠῚ Θ᾽ ΘΠΘΙ͂- 
θα5, εἴ. 22] 9. 1088. 9; ἰίδψπιια Ποο δηΐθ οπηηϊὰ δγδί θχρ!]οδη- 

ἄπ, οι οχ ἀγίσῳ ΟἸπηθηι ΓΘροίογθηύ τη] {πα θη} οὐ νἃ- 

τἰ ϑἐδίθιη, ππᾷ46 ἰδηάθιη ἰρβαμ ἄνισον ἢδπο βρθοίοιμ) αἶνοι- 

Β8ΤΌ ΠῚ δ Ξοίβοθγθί τη} Π{π| 4] 61]. 
ὑ15 --- 352, Ἰλοϊπἀθ γονουϑιι5. 0 ἰδοὺ αἰ  Θββίοπο δά ϑ8ι::- 

ΡΟΙΙΌΓΘῚ ἀἸβραίαδξίο Πομ), αὰ ΡΟ ΘΠ Δ) ΟἸΠΏ1 115 ΤΟ Ότι8. 58}- 
ΠΟΙ ΘΠ ἀλη) 6856 αἰχογαῖ, οἵ. «28, δ8, ορογίοὐ Ἰοϊίαν, αἷὐ δ 10, 

ΡΓῸ Ρυϊποῖρίο ουϊπβαια τοὶ ἰᾷ ρΌΠθΓο, απο ροίοηΐξα 510 {18 
Γ68. ἄς Ῥ]αίομι αυϊάθμη, 18 δηΐμ νἱἀθίπν ΑΤ. ἈΓΘΤΙ ΘΗ ΑΙ, 

Δ᾽ίθγιπι {Ππ4 ρῥυϊηοϊρίαμι, τὸ ἄνισον, ροίομπέϊα αἱ βαρβίδη- 

(ἰταϊη; 564 ΠΟῚ ἴῃ 60 δοααϊον!δ, τι 5:0} 16. Ροὐθη 81] 

Ροπεοτοί, ψϑῦπὶ δά! (προσαπεφρήνατο 106), 4{8}15 51 

πος δυνάμει ὄν. Αὐ ᾳιοά {Πι4 ραΐαν!ς 6556 τὸ πρός τι, 
Ρἴδπα ΔΡουγανὴῦ 80 ΟΠΙΠῚ νου 8615 5ρθοῖθ, ἀπ οηΐδπ] τὸ πρός 
τι Ὧθο ροίδηίία οδϑύ δηΐϊ8 πὸ πορίϊο, 564 τπᾶἃ 6 ΘαίθΘΌΓΙ 8 

οπέϊπιη (ὃ οὔτε --- ὄντων 19, ᾿ᾶδο νϑυθᾶ ἰρβᾶπι οοπΕΠϑηΐ 
ῬΙ]δίοπἶβ τα δε! ΟΠ 611). ---- ΜΠ] Ο σ ΓΟ τηδρ 5 ροίοηΐίδιη 580 116] 

ΡΙῸ ρεϊποίρίο οροτίεθα (πολύ τε μᾶλλον 020, ἰηΐ. ἀνάγκη 
Ασιβίοι. τηθίαρ. εα. Βοηῖῖ Υο]. ΤΠ. 91 
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ὑποϑεῖναι τὸ δυνάμει ὃν ἑκάστῳ, 60]}. ὁ 15), 51 φυδοβὶνββοί 

ΠΟῚ 80] πππ| 58:50 01 Δτι1π., 5664 ΟἸΠ ΠΟ ΟαἰΘΘΌΓΙ ΔΓ τη ΘΗς πὶ 

τ]ὰ ἀπ46 οββοί δχρ !οαηάδ, ὁ 20 -- 24. ἴδπ| ῬΓΟΧΙΙηΪ5 
ψουθ 15, 024 -- 832, πος αιάθιη ἀρρᾶγού Ὄχροηὶ, αὐ αἰ ογδὺ 
δἰΓοοι μη. οὐ βαθβίδῃψγαπλ τ] ΕΠ πἀ] πθ Θχρ]ϊοαγθ, 864 

ἰρβᾶιη βδπο δχροβιξ οηθιι Θαπίἀθπὶ τη6 σΟμΠθοΥ πΟῊ ἰηΐ6]- 
ΠρΘγο. οο. ἐπίστασιν 25 ΑἸοχ. μΡ. 789, 19. 22 τἸηἰεγρτοία- 
ἐὰν ἀπορίαν, φαοα ρΡτΟΡΆΡ116 ν᾽ θα Ομ ογομτ [ογ] ἃ πη: 
ἐπιστῆσαι τὴν σχέψιν 1090 2 ἃς 5'π|. 564 δρίϊον δά ἐοπ- 
ἰοχίππη θη θηϊδυιπη Πα ἃ ΟΥΘ 6 νΟΟ. ΡΓΟΓΒΙ15. 816 Π8 

ΔΙύοτα τ] νἱἀθδίιν. ΑἸοχ. ἱπίογργοίδεϊο ρ. 790, 27: ἀπόχρι- 
σις. ἴῃ τ]! 15. οαύδρ ΤΙ 5, ἔππι ἀἸσογα νυ] ἀθγοίαν ἀσ,, ἢ. 6. ἢ 

Αἰ [δου Ομ 18, 51 φαδουιαν ἀπᾷἊἀ6 τοροίθηήα 510 πα! π40. οἵ 
γαγϊθίαβ, δδύ απο τοβροπάθαβ. Ῥγορίογθα θηΐπὶ αἸχουβ, ααϊἃ 
Βαρϑίσαία βίη τη]ία, αἰδοίη θ5 οὐδ τη] {πᾶ ] θὰ δ α50]- 

506γ6. Αὐ βοὴ βαυίποιῦ ἤΟο γοβροηήϊββο (χαίτοι "27, πὰ ΡΙ. 
Τοἰαίαίίο 1ῃοΙρ᾿ 1), ϑα8ηη ΘΗ Ϊη Οα6 ΦΘΠΘΥ, οὐΐδηι δἰ ϑοίϊο- 
ηἶθι15, Οροτίοῦ τηδίου πὶ 5} 6586, ΔΙ] 18 Π| 56 Ό 5 ἢ αἰ θιη 
80 ΡῈ 856 ΠΟῊ δ[ϊ1ἃ δϑύ ἢΪδὶ β β δ ἢ ἸΔΓ απ τπδίθυϊα, --- 90 

φύσις τις τοιαύτη ΑἸδχ., οΘορίοβθ 46 πηϊνευβὶ μαΐι5 Ἰοοἱ ὁὉ- 

βοαγιίαίθ αιαβίαβ, ἰηξουργοίδίαν ρ. 790, 19: ἤτοι ὕλη δυνά- 
μδι οὖσα τὼ εἴδη, ψφιοά πππὶ ψϑυιμ 5ϊ{, φαοηΐδιῃ ἰρ5ᾶ νϑυθᾶ 
Ρᾶτχαμη διιηῦ ἀθἤΠηϊΐα, ὨΟῊ ροίαβί ᾿πα ον ο, Ὠἶδὶ 4αὶ ἐοίπιη 58ῃ- 
ΓΘ ὨΠΠΔΤαη ΠΘΧΙ ΡΟ ΒΡΟΧΘΙ. 

ὑ82 ---ἰύ090α 2, Ρ]αίο 51} 58 ἢ ] σ α ἢ ππ064ὁ0 τη {{{π|- 
ἀϊηθηὶ Θχρίϊοᾶτθ βιβοθριέ, 564 πὸ [ἃ αυϊάθι αβϑϑοιέιβ δϑύ; 

δἔθηϊ μη 6Χ 51.115 ΤΙ ΠΟΙΡῚΪ5. Ὠ18} τϑρϑῦμς αἰ ὨΪ51 ΓΤ γα η τηᾶ- 
{ποιπδ !σασιιη τη] πάπποι, ποσὰ πολλά 84. ἴαδιῃ 8ὶ 4ἰ- 

βιϊποία δϑῦ αδη ίαβ ἃ Βα δίδηςα, 181] Ομμηϊη0 46 5βαθβίδη- 

{ἰττιπ τ] 1η6 Θχρ]ϊοα!; βίη ἴᾶθο θη 6886 νυ]ΐ, ἴῃ 

4]185. ποῖα αΠΠουϊαίο5. Ηδοὸ δχίγοιμα αἰβριι αι! 18. ρᾶγίθ 
Οσοδβῖο ἀαία δϑύ οἰὰβ απδαϑίϊ 8, {απ ΡτΟχίπηθ ἰηβύϊ 

3) Διμιηιθῦοβ δὲ οηϊηΐηο γ65 ηιαίδιοηιαίεαβ με" 86 οἕ αὖ- 

δοἰνι 6586, τἰπ66 ροδδὶξ οοπιργοδανὶ, 1090α 2 ---ὖ. 1091. 12, 

Ῥ]αίοηϊοι ααϊὰ ΟΧ Β.ΠΏ}}18. 51118. ῬΓΪΠΟΙΡΙΪ8. ὨΠΠΠΘΓῸΒ. οἵ 

ΟἸΠΏΪΩΟ 168. πη Πο δέ] οὰ8 τοροίπηΐ δᾶβαιθ. 5 5ἰδ ΓΤ 

Βαθθηΐ ἰοθῦ, ΑἿ.1 ἰδπὶ νἱψιρογαία 11 Ρ] ἰοῃϊοοτιι ἰονιίδέα, 

4αοα Ομ 5515. ἃ [θοῦ οἰ 8. ἀπο δά βυθβίδηψ 5. αἰξπαθυιηΐ, 
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φαδονῖέ περὶ τῶν ἀριϑμῶν πόϑεν δεῖ λαβεῖν τὴν πίστιν ὡς 
εἰσίν αΞ, 1. 6. ὡς εἰσὶν αὐτοὶ χαϑ' αὑτοὺς ὡς τόδε τι χαὶ 

οὐσίαι καὶ οὐ μόνον ἀφαιρέσει. ἘΠὰ αδαδίϊο φαδιηπαδμι 50- 
Ἰαΐα ἰδ) δϑύ ΒΈΡΟΓΙΟΓΟ αἰβραίαιοηθ (6. ΤΘυαη} τηδ οιηδίϊοᾶ- 
Γαμ πδέιτα 1] 2. 5, δὰ απαπ) Δ] οὐϊ65 ᾿θοίογοβ ἀδ] ρα ( οἵ, 

1090κα 15. 28) ἢδο πονὶ τηὰϊίπι ἰδοὺ αἰβραίαί μα αἰογίαν, 
υἷα ἰδιηθὴ ἃ0 Τϑίίοπα πᾶθο ΔῸ {Π|Δ4᾿ αἰ δγὲ; 1ΠΠ1Ὸ δηΐπι ἰρβἃ 
Τὶ παίαγα αἰβραίαηα! ᾿Θροπὶ οὐ ΟΥ ΔἸ Π6 ΠῚ ΡΓΔΘΒΟΓΙ 1, Πΐο ν 6 ΓῸ 

ΘΟ ΡΠ] ΟΒΟΡ οι, 4| Γ65. ΤΙ ΘΔ ]Ο85 ΘΙ 86 6586 85[8- 
{πϑγαμΐ, θη θη 185. δ᾽ ηθτ 85 ΓΘΒρΙ οἰῦ οὐ στοίαξαῦ. 

α) 1090α 2 --- 8. 1090) ὅ. Αο ρηπηῦμῃ ααϊάθδιη {γΓ65 41- 
βύϊησι (6. Βα 5 18}} Πα] ΘΓΌσ ἢ Πδύαιγα βθη θη 85, ΠΠΔ ΠῚ 
ἰρϑίααβ Ρ]ίοηϊβ, 4 ἂμ [46 Ά] 105 Πυπηθγῖ8. ἐγ αἱξ, α 4 --- 7, 

10 --- 20, αἰέθγαμη δοσῖπ Ῥ]αύοπἸ σογμη, (αἱ Βα] αΐο [46 8}} πὰ- 
ΠΠΘΙῸ τηδί ΘΠ !ΟἸ1 ἢ} Ρ ΘΙ 856 6586 βίαἰπογαηΐ, α 7 -- 1, 28 --- 28, 

80 --Ο- ὸ (οἵ. δα 27] 6. 1080) 14), ἰογίϊαιη ῬυΓΠΔΡΟΓΘΟσαμη, 4] 
οὐ ρ81 ΠΌΠΙΘΓΟΒ ΡΘῈΓ 88 6886 δὗ ρυϊποῖρῖα 6558 ψο  πουπηξ ΤΟΙ 

ΟἸΠΠΐΠ|, 564. ΠΟ βοἰαποίοβ ἃ γοθ5. 5605} }Π0ι5, «20 --- 25, 

80---.885. Αο ΡΙαΐοῃὶ ᾳαϊάθμῃ Ποὺ σΟποραϊδ, 51 ἸΙ4θδθ τϑοίθ 
51ηξ ροβίΐίαθ ἐδ) δ Βα Βίδηθ8 6. οὐ οϑιιβ8 6 [ΟΥΠΠ8 165 ΤΟΓΌΙ 

(παρέχονταί τιν᾽ αἰτίαν τοῖς οὖσιν « 4), πυπιοτὶ δαΐοιι ἰ468- 

ΤΠ ΓΟίθγαηΐ δίαγ δ Π), ΠῸΠΊΘΓΙ5. δὔϊδιη ταούα {01 τὖ ΡΟΓ 86 

εὐ ρβοϊίθ βἰηδ; 584. ΠΘρΆΠἃ ὨΪΠΙΪΠΠ ΠῚ ῬΓΟΡΟΒΙ 0 ΤηΔ]ΟΥ, οἵ 
4αοηΐδηη δὰ ΔΓ θηΐα, Πα 15 1ἀΘΔΓαΠΏ 6586 ῃ{18}}} ΘΟΠΙΡΤΟ- 

θᾶγθ βέπάθηΐξ, πθὺ ποοθββδιῖα 51 η Π6Ὸ ρΟββαηῦ ΟΠηΪη0 86- 

τε, 419, Ι460. 60 ΠΕΠΊΘΙΪ5 [468] 1015, αὐροίθ ΒΒ 6 η 515. ἃὉ 

οββϑηΐα [ἀθδγαπ), ἐγ] ἃ] ροίοβί βαθϑίαμίίαα αἰ ρ 88. 

ΠΑΡ. 1 

«17 χατὰ τὴν ἔχϑεσιν χτλ. Οὐδηῃ ρῥτοροβιΐ Βυΐαβ Ἰοοὶ 
ἐπηθηἀαίϊοηϑιῃ Ο5. Ρ. 128, εὐ χατὰ τὸ ἔχϑεσιν 5ογ!αίαν ΡΤῸ 
χατὰ τὴν ἔχϑεσιν, δδτη ΔαΔΠν18 Οουΐδ:} 6586 ΤῊ ΠΙΠΠ6 60η- 

[6 η481Π|, ἰδιηθῃ 88{15. οὖ δρίδπι οἵ ἴδοι [6 πὴ 6586 δὔϊδηη ΠΟ 
ΔΡθΙγοτ.. ΟἿ ἀθ ΠΡ 61|10 τηθὸ ἱπάϊοίαπη [δοογαηΐ, ΘΧΘΙΘΡ οἵ 
ΥΙΠΟΚΟΙ δ ηη, 8185 νοὶ διπθηάδηαὶ ν 6] Θχρ] ]οα Πα] ΤΑΙΟΠ 68 

ΡΓΔοίθγθηδ5 σθηβαθγιηί. ΠΠ|6 θη (Ν. 46η. [π|. 2. 1849. 

Ρ. 887) 5.γ01 νὶῸ διὰ τὸ κατὰ τὴν ἔχϑεσιν, Βῖος (ΦὯΠη Ψ4 τ. 
1543. ΧΧΧΙΧ 8. Ρ». 298) Ἰδοί. ψα]ο.. ποίαν δία δηπποϊδίϊο- 

9 
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Ὠ 65] ἢπη0 ἴῃ πο ππὶ σΟηϑίγαϊ ἰπ]γοῦ: πειρῶνταί γε λέγειν πῶς 
καὶ διὰ τί χατὰ τὴν ἔχϑεσιν ἑχάστου τὸ ἕν τι ἕχαστον παρὰ 
τὰ πολλὰ λαμβάνειν ἐστίν. 

ῬΙ]αίομϊοὶ σϑγῸ 11, 41 5.0 ] 8015. [ἀ615 τη ἢ ΘΙ "δέ οὐ ἐδ 6 ἢ 

ΠΕ ΘΙ ΠῚ 6 86 6886 ψΨΟΪποιπηΐ, 1Π|ὰ φυϊάδιη τίη θ ΠΟα6 
αὐαηΐαν Π6 0 ρΡοββαηΐ αΠ], τὐὖὸ ΠῸ8 ΠΙΙΠΊΘΓΟΒ 8.1 ΓΕΠῚ ΓΟΙῸ] σδι- 

885 6586 ἡἰοδηΐ, 411, 10, 564. δά σομἢγμηδηᾷαμη 5οης ἢ [8 

5.181) ΠΙ ΠΠ{1Π1 Π]Δ ΘΙ ΔΕ ΟΔΤ ΠῚ (5010 ΠΤ τη οοτία νϑυιἑαί ; 

ΠΪΠΪΓ 46. ΤΟ 115. ΒΘ ΠΒῚ ΠΡ τ15 ΠΟ ἴοτα Πγμδηη 56 ΘΠ 18}, 

«27, δῦ, ΘΥΡῸ Δποηΐδιη 681 βοϊθηξἃ τηδίποιμαίοα (ἀληϑῆ δὲ 

τὰ λεγόμενα χαὶ σαίνει τὴν ψυχήν «36), Ξιδιθοίδμι οἱ 6586 
ΟρΡονίαί ΓΘη] ἃ μμτ{αί]0 6 ΤΟΙ 5651} πὶ Θχϑπιίδιη, ἤᾳὶς 

ΓΙ ΟΟἸ ΠΔΈΟΩΙ Αι οὐ ορροηΐ φπ04 βιιρτὰ ἀϊββουιηῦ (καϑά- 

πὲρ ἐλέχϑη αἸῦ, χαϑάπερ εἴποιμεν «28, εἶ. 1 3}, βυίποοια 

51 Τ65 τηΔ Ποιηδίϊοαθ σοϑ] 0 η 6 ΒΟΘραγθηΐαν ἃ ΓΘ Ὲ5. 56 η5101- 

ΠΡ 18. ΠΟ δχϑίβίθηξια, οὐ ἀπ τα θη πὶ πον οί, αὶ ἢ ουὶ ρο8- 
510, 51 Τ68 πῃ  Πῃ]αίσα 6. ἃ 5651 105 ἰρ88 δχβιβίθηξα θβϑϑηΐ 
βοπηοίδο, αὐ {Πδογοιημδία τη Πϑιηδίϊοα δ Θχρ!οαη δι παία- 

ΓΆῚ 56} 51011π|Π] ΤΟΙ ἃρίδ 5ἰηί, «29, ὁ2. (τὰ πάϑη «80, 4, 

ἰπΐ. τὰ χαϑ' αὑτὰ πάϑη, φιλί αίοβ. πο Ρουα πὶ δ΄ ἡπδρ ϊία- 
ἀἰπῖμ. τη Θέ οϑτ ἢ δὲ φπδθοιηηιιθ 46 115. ργΟρΡΟπαπέμτ 

{ΠΘΟΓπιδία, θὰ ΟἸΠΠΪὰ ΡΔΙ6Ι οἰΐϑηη δ Τ65. 56}5101165 τοΐθ- 

ται. --- α 37 χωριστά 5ὶ τοί! Πδιητι8, ΒΡ] μάτι οβί τὰ μα- 

ϑηματικά, ποθὴ τὰ ἀξιώματα «36; 504. φῃιομίδιη 56 ΠΕ θι5 
ἀδιπιιη. νου] 15. ὁμοίως δὲ χτλ. ἃ ὨππΙΘΓ5. δὰ τηδρῃϊ 1 η 65 
ΑὙ΄, ἐπαηβονθαϊέαν, ᾿οηρ6. οϑὲ ρΡΟ ΡΠ 15. ΟΡ ΘΠ πὶ 6ββο χως- 

ριστόν οὐ βαρρίεπάϊμπι ἀρεϑμόν ροιίπάα δέψιθ δά βιιρουίογα 
ΘΠ ΟΙδΕ νοιθὰ οἱ δὲ χωριστὸν ποιοῦντες «35)}. 

Τ)οηΐψαο ῬυΠδΘΌΓΟΙ απ τι5. ταί οηΐθιι8. δά πιο! δι, πὲ 
ΠΙΠΠΘΙῸΒ ΡΘΙ 86 6856 βίδαίπογθηΐ, «21, 24, εἴ. δὰ «4 ὅ. 985) 31. 

ΕΔ 605 φυϊάθιῃ ἰδιιἀδί, 40 ΠΟῸΠ 5 μ χ θυ ΠΙΠΠΟΓΟΒ ἃ ΓΟ- 
βθὺχ5 56 Π51}0}}}|05, «91, εἴ, 21 8. 1083) 10, νἱξὰροταΐ νογο, φαοά 
ΒΘΗΒΙ ΗΠ πὶ ΤΟΓα Δ αΐο8. οὐ ἃἢ οί η65. τϑρϑίοιθ ΡΌ586 

5101 ν᾽ ἀοθαμίαι 6 δἰ μηρ ἢ 1ο  θῈ15. παι] 6 15, α 82 --- 85, οἵ. δὰ 41 8. 

θθ0α 12. 

ὁ) 1090} 8 --- 13. ΑἸΠ τηδέβ οι! γα ΤΟΥ η δχβίβίθη- 

(18π| 1Π416 σΟΙμρτΟ ἃν ουδηΐ, φαοα ραηοίπμι ἢ 686, Πἰη θὰ ρῥ]δηΐ, 

ΡΙδηϊιπι 501141] οβϑοί Πηΐ5. ἂς ἐθυιηΐμιβ, εἴ, Ζ 2. 1028) 15. 8 ὅ. 
1002) 10. αυοτυμι χαϊάδιη ἀγοιμδηζαίϊο δἀιηοάιϊιη οί ἀ6- 
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ὈΠ|5 (μαλαχός 8, εἴ. δά 1. 1025) 13}; διη]5. οηΐπη δἰ Τουἶτι5 
ΒΕ δέδιε 8. ΠΟῸῚ δϑὲ βαθβίδηα, δὲ 5ὶ δββϑϑί, ΠΟ δϑβϑύ ἃ} ἰρβἃ 

ΤῈ βοιπηοίμβ. ---- ΟἿ {που οἷπ5. βθηξθηίδο διιοίουβ, οἷ. δά 

Ζ 2.1.1. (ὑμδέθγιη. ΠΟ 588 {15 ἰπβίθ ἦ6 115. ἱπάϊοαγο Ατὶ νἱά6- 

αν, ἔθη τπδ 650 πέρας ΠῚ ἰδπὶ ΠΠ ΘΙ, 48 ΠΔ| ΠαίΕΓΔ ΠῚ 

ἀεΠηϊοπίθ οορ αν ογαηΐ, οἴ. 46 νοο. ἔσον δὰ 1. 1087) ὅ. 
6) 1090 183 --- 82. [Γ οΓΙΟΓαὰ τ τι τη Δ. Π ΘΠ] ΠΟΤ 96- 

ΠΘΡὰ απ οοηΐοναπε δὰ ΒΡ ΓΙ Οὐ ΘΠ ΘΓ Ὠδίαγδη οἵ 6χ- 

ββίθηε 8 1 ΠΟῚ ΘΧΡ᾿ΙΟΔΓΙ ΟΠ ΠΘα6. Πδίμπταθ ΘΟΠΕΪ τ] 86] 

ἀἰββοῖν Ὁ ἴϊ5. ΡΒ] ΟΒΟρΡ 5, 4] 5᾽η 8. ΒΙΠΡῚ 15. ΘΘΠΘΓΙΒΒ 
ΡΓδοΠοϊδηξ φϑη θυ 8, ὁ 13 ----20, εἴ. δά .ΧΧ.. 10. 1075) 37. 119. 

1085. 7. Ἠδηο τορι θηβι θαι οἰ αριαηξ 4αὶ 4688 ρομαηΐ 
(τοῖς δὲ τὰς ἰδέας τιϑεμένοις τοῦτο μὲν ἐχφεύγει ὑ20, 56η- 

θη νου θυ ροβρίοπα, σοηβίγοο ΘΥδιμηδίϊοα. ἃ τ81- 

ἰαΐα τϑοθάϊε), δὲ δα ἡπδίπμοῦ ρυϊμη05. Ὠυπη 6 Ὸ5 146 8168. ΓΘΓΙΙΠῚ 
ΘΘΟΙΠΘΕΓΙ ΟΣ ΊΠ ΘΘΠΘΓᾺ τοαϊραηΐ, οἵ. δά 77 8. 1084 1; 564 

4πᾶ6 516 παίαγα πθὰ6 486 οχ ἀγδάδ εὖ πηδίθυϊα σοηβίρα!- 
ἴα οὐ 516 ΤΟ] Ππογη, αὐταμι πᾶδο Ιἀθασαπι Βαρθαηΐ 

αἸσηϊαΐοαι πθοπθ, αὐϊὰ οοηΐογαηῦ δα πδίι δ ΤΡ 56Πη51- 
ΒΗ, αΠΠῸ]]6 δες ἄϊσογο ΝΠ οπγαίοαιη σογίθ δία ΓΔΠ,, 

4886 γ6ΓῸ ΠΟ ΠΟΙΏΪη6 αἰοσαίασ, ΠῸ ἢ Πα θη Π66 ΡοΟβϑαηΐ ἢΪβὶ 

ΡῸΡ σἴμι οὐ. δΥ ΙΓ «αδηάαιη ΠΡΙἀἴπθ. πε μοι ςα {Π60- 

τοιπαία δή οὰ τοίοστι. (029 ἰδίας τινὰς δόξας, εἴ. ΠΗ θ. 

1080) 28: τὰ μαϑηματιχά, οὐ μαϑηματιχῶς δέ. --- 80 μα- 
χροποιεῖν, εἴ. μηκύνειν Π 8. 1088) 6. --- συνείρειν, οἵ. ΑΙ ὅ. 

θ86α 7.) --- Ηδηπο βϑηίθηξζίδιη, 6χ 4ἃ ΓΘΓ ἢ Θ᾽ ΟΠ] Θ ΓΙ ΟΔΤΊΠ 

ΘΘΏΘΡα δ 4υδίμποι. ὈΓΙΠΠ08. ΠΙΠΠΘΓΟΒ 46 4165 τα! αηίατν ( οἵ. 

ΒΡδηα 15. 46 ᾿ἰἰργ. ρογά. Ρ. 43. 48), ᾿ρβῖιβ. Ρ]αύοηβ 6586. δάπιο- 
ἄπαι ργΟ ΠΟ. ΘΟΠ]ΠΠρὰ5. οχ ἰἰ8 4π86 ἰθοιηίαγ 46 δη. 1 2. 

404 19 --- 27; τπ6 Δα] 115. 8115. [Οοἷ5. τσ βίο β! οἷ5, 4] ΡῸΡ 
56. Ρ81 401 βαμῦ. οὲ ϑυνίδηὶ διοίου ας (οἵ. Βτγδπα. 1. 1.) 
ἴρ81 ῬΙ]αίοπὶ θαι ἐγ απηΐ Βνγδηα 15. (686. ΠΠ 1. ρΡ. 318. ΖεΙ- 

Ιὲγ Ῥἢ. ἃ. τ. Π. ρ. 243. Ημᾳπηο δαυΐθι 851 564 αἰ μη ΙΟΟΙΠΠῚ, 
Ατ. ποθὴ ἰρβαιη Ρ]δίομθ Βΐπ5 ἴδοϊς βϑηΐθηίαθ διοίο ΕΠ, 

αοη απ οἰπ5. ἀοοί απ ἀοἰπ 6 τηδηϊοϑίο ἀἰβεηρ οἱ οὐ οϑ- 
ΡΟμΪῸ 15. ῥ᾽ δ οΙεἰβ (οὐ δὲ πρῶτοι χτλ. 032), 564 6085 6 ΒΪα- 
[ΟΠ] οἶβ, αἰ ἰάθαβ οὐ τθ5. πῃηδίθιηδίϊοδβ ΘΟ θβΈ γα ᾿ῃθυ 86 

νοϊαοιαπέ (προσγλιχόμεναι ταῖς ἰδέαις τὰ μαϑηματιχά 81), 

οἵ. 46 νοῦ. προσγλίχεσϑαι δὰ Α' ὃ. 98θα 7), οἵ. 4 “3 6. 
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1080) 22, Τίγαμι 510 νουῖα8, οὐ αἰ Πο1]16. οϑῦ Π6Ὸ τηυ]έιπι Τ6- 

ἴουε ἀπ σατο ἰῃ Θὰ ὨΠΪτιπ) Ρ]ίοηοαθ ἀοοίηδ6. ρᾶτγίο, 

4.86. ἰονίοῦ. ἃ 'ρδὸ ΡΙαίοῃηθ δάιπηθγαΐα ἃ}0 δἰτι8. αἸ5ο ρα }15 
Βα. 1] 15. δύ δαθοναία, οἵ, δά 11 6 1π||. 

41) 1090) 32 ---1091« ὅ. ΡΙ]αίοποιη Αγ. ἀἰοῖς αασμη ἄτι0 

ΡΟΒΕΟΥΪΕ ΠΏ ΘΓΟΓΙΠΙ ΘΌΠΟΓΑ ΔΙτουιη Ἰἀ ΘΔ] ̓ τπ, δἰ θ γι. τηᾶ- 
{Π ππδύϊου απ {|| τη 6 61} οββϑηΐ 1ΐ6Ρ 4685 πιπποῦοθυα ἰ46ὰ- 

165. δ 56 }81}}}}18, σασιηῆπθ 46 Πα Ρ ΔΙ ΠΓΟΡ ΠΘῚῚ ΡΟ586 
πθορῦ, ὨΪδὶ οχ πηϊίαύο οὐ πο Πηϊία ἄγδάθ, «4, ὁ0 δαϊοὶ αὐ 

τα] 85. ΡΟΠδΐ πηϊξαίο5, τηα] 8. ἱπἀ 6 Πηἰτα8 ἀγδάοβ, 8]185. ὃχ 
4αϊ 5. 146 4168. ΠαΙΠΟΓΊ, Δ]1ἃ85. 6χ 4α 15. τη ΔΕ Π ΘΔ ΕΟ], 4|1ὰ5 46- 
Πα 6χ φαΐθυιβ τη 4165 δχβίβίαηθ; 4885. ἀυ] 46πὶ πηϊ{δ- 
(65. ΒΟΥ Δ η 485 ᾿ὕοΓ απ) ἴΌΓΘ πη108 0} πη]  ΟΥΒ8 1 85. πῃ ϊζδ- 
[65 ΟΙΠΠ65. ΘΟμρ]οίοηί (κοινόν τι ἐπὶ τούτων ἔσται τὸ 

ἕν α«2). -- 87 ἐξ ἄλλου δέ τινος μιχροῦ καὶ μεγάλου" τὰ 
γὰρ μεγέϑη ποιεῖ. Ποῦ δἃροτιία ἀϊοῖς Αὐ., πο Ῥο5586 Ρ]αίο- 
ἤθη ΑΙ ̓ ὰ πὶ ̓ πΠἀοΠηϊίαπι ρᾶγνὶ δὲ ππᾶϑηΐ ἀγαάοθπι δα οχρ !οδη- 
405. χη Πῃηαίϊ605 ΠΌΠΙΘΓΟΒ. ΡΟΠΘΓΘ ρῥΓδοίοι. θα) απ86 ὈτΊη- 

οἰρίαιη 50 ᾿ἀθα! μαμὰ. πυμμΓΟΥ πὶ, απ ΐ δ αἰΐαι αἀγδά θη) Δ ΠῚ 

᾿Δαβοίν τ δά ΡΓΟΘΊ ΘΠ ΘΠ 485 μἹδο πα η65. 564 ἰρ8ὰ ψουθᾶ, 
“αι θιι5. πᾶ π0 θη θη 8 ΠΔ ΘΟΠ ΘΙ Οροτίοί, οτδυημπιδί!οθ. 60}- 

Βέγαὶ οὐ δχρ] ον! πδαπθιιηί. Εδοῖϊα ααίάοιη ν᾽ ἀδίαν βαρ] αία 
Ροβὲ μεγάλου ἀϊδεϊηοίίοη 6. ραν οα]αιῃ γάρ οι! ἔογα ν6] ἴῃ γὲ 

γηπίαια, απᾶ6. διηθηάδίο ΑἸοχ. οὐ Β6885. δποίου δία ΠΥΙΠΔΡῚΙ 
Ροϊαβί, 56 πὰηὶ 1 φησ ηἃ 5ΒΟΓΙΡ(ΟΥ8. τηϑηϊι5 ΓΤ ϑἐαὐα,, 81) 

ΡΙατγα ἑατθαία βίη ἀπο. 
6) 1091« ὃ---12. ἘχροβΙς5 18. ἸΠϑρ 5, ἴῃ απιᾶ8. ΠΟῊ 

Ροββίηΐβ ποθὴ ἱποίάοθυθ Ῥ]αἰοηϊοῖ, αΠΐν ΘΥβ8Π) ΠΕ ΘΤΌΤΙΙμ ἜΧρΡΙΟ- 

Τα] Ο ΘΠ σΟΠΟΙ 1. ΝΟ Δ] ΠΟ νουβατὶ Ρ] αίοηϊοοβ. ἴῃ ἀοἴθη- 
ἀδηάα βι5δῃΈ18}} Πα ΓΟ δίαιτα, 80 56 ν 085 48] δά ραΓ- 
ϑαηἊα. ΟΥἸ πὰ ᾿ΘνἸββιμη8. 4ΙΆΒΟΠ6. ΠΙΙΘ 8. 510]π|6ὺ 1ρ51 τ ρΡα- 
ΘῃδΔηΐ65. ρῥτοίογδηΐ, οἵ. Α]6χ. δὰ ἢ. 1. ἌΠοι. ΠῚ 14. 1415) 22. 
(ὁ «Σιμωνίδου μαχρὸς λόγος, οἷ. Βετρκ Ῥορῦ. γι. ρ. ὅ06.) 
Ῥεϊμοῖριῖ5. δαύθηι, πη ἢ 811 οὐ πο Πηϊίαθ ἀνα] νῖμη [ΠΓΟΥΤΙ, 5] 
ῬΙδίοῃϊοὶ Ομ 6 5. ΘΧ 1185. ΠΙΠΊΘΓΟΒ ΡΓΟΘΊΘΩΙ ᾿αροᾶπέί; ΠΔ ΠῚ] ΡΘΓ 

᾿ηἀεΠηϊίδηι ἀγαάθῃ, αὐ πᾶ 510 δυοποιός (εἴ. ΜΠ Ἴ. 1082α 15), 
ΠΟῚ δἰΐοβ ΡΟβ5868 ῬΓΟΘΙΘῊΪ ΠΙΠΠΘΓΟΒ. ΠΙδῚ ὈΙΠΆΓΙΠΙΏ ὨΙΠῊ ΓΕ 
οἱ οἰιβ ρμοίΐδηζία5, ἀλλ᾽ ἢ τὸν ἀφ᾽ ἑνὸς διπλασιαζόμενον, οἵ. 
δα 7] 8. 10θ84« 6. ΕΔ ΠΠ|᾿Ὸ αα!άθιι φαοα 118 δἰϊαμπη ΠΕΙΠΘΤΙΌ- 
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ΤᾺ ΘΘΠΘΓα ΠΟΙ 0. 6χ ΡΥ Ποἰρ 5 Ρ] αὐοπἰοἷβ γοροθίδῃίαγ οχ- 
Ρομϊέ, Ρ]αἰοηΐοδιη βϑαυϊίαν βϑηξθηείδηι; ΠΟ δχ βιὰ ἴρ56 ᾿Ἰηθηΐα 
οοπέοῃα!ξ ἀν δάθμι αἰροίε δυοποιόν αὩϊ ργΟρ ρθη 40 Βαΐο πα- 
ΤΠ ΘΙ ΌΤΙ ΦΌΠΘΤΙ, τοῖς ἀφ᾽ ἑνὸς διπλασιαζομένοις, ἃρίδιη 6856. 

4) «οίονπαγιην γϑυὴν θη ρ0586 6586 β'Θηῃθν αἰτοηθηι; α 

Ῥυέμαπονοὶβ απίθηι οἱ Ῥίαϊοπὶοὶδ ποτὶ σον δὶδ πιοάο, 566 ἴρβα 
γ8 ροπὶ φαγί σ'ϑπο'αἴϊοποηι, 1091] 12 --- 4. 1091. 29. 

51 Ἰπβδίο δ. 810 ογάϊπ Ασ. πηϊνθυβδμι απ βίο πθ ΔὈ- 
Β0᾽ν1 νοϊθθαΐ, χαδθ ἢ. 1. ὀχροηϊ σοῃίϊηιιο ΘΟὨΙΠΏΡΟΓῈ ἀ6- 
βοθαῦ οι Βαρθυογο αἰδβραίδέίοηο, 2. 1088 14 --- 855, 4ὰ8 
Γ658 Θχίθι Πὰ8 ΠῸῚ ΡΌ586 ΘΟΙΏΡΟΙΗΣ ὁχ δἰ θμπηθηξ8 ἀ θη ϑύγαν . 
Ηος δηΐμι ἰθὺ ΠΟῸῚ ἰρβᾶϊη δης 56 η θη [8π| σΟΙηρτοθαΐύ, 5868 
Θδϊη. ΟΡΙΏΪΟΠ 61, αὖ ΔΘίΘΓΠΔΤ1Π] ΤΟΙ] βἰδίμ θυ 6586 Φ6η6- 

ΤΑΙ ΟΏ ΘΙ, γοτο ῬυΓΠΑΡΌΓΟΙΒ. ἃ0 Ῥ]ΔίΟη οἷ. {αὶ ἀοοοί. Ἐχ- 
ΒΓ ηὉ ΘηΪπ ΠΟΙ 0808 Ῥ] ίΟἢΪ5. ἀἸ5οῖρα ! 05. (1 αὶ Χο- 
ποοιδίθιη ἔμπββθ. ψϑίθγοβ ᾿πέοΡρι, Πᾶγγδηΐ, οἵ, ΑἸοχ. δά ἢ. ]. 

560}. Ρ. 489« 4. 9. Βταπά. 46 [ἰδτ. ρεογά. ρ. 41. Ζ6116γ Ρ]. 80. 
Ρ- 210), 4ὰϊ διιοίου5. βοηξθηίίδιι τὰ ἀοἴθπάεγα βέα δ θδηΐ, αὖ 

ΘᾺ ΠΟ 46 ἰρϑἃ φΘηῃθγδί 0 η 6. ἰθιηροΥ 5 ἀδοῦγβα ἰδοία σΟρῚ- 
8556, 564 ποίϊομῃιμη π]0 0 ΠΘΟΘββι 6} Θ᾽ ΠΟΓΔΙΙΟἢἾ5. ΠΟ- 

1ΪΠη6. 5] 9] Ποα556. ἀἰσογθηΐ, οἵ. ἀ6 σοῖο 1 10. 279). Ηοϑβ ΙρῚ- 

τὰν τοίαίατο βίο ἂς ἀδιηοηβίγαγ ὅτε οὐ τοῦ ϑεωρῆσαι ἕνε- 

χὲν ποιοῦσι τὴν γένεσιν τῶν ἀοιϑμῶν, «28. 
Αο Ῥγιβαροτοὶ ααϊάθιη ᾳποά απϊξαΐξθπ) Θχίθηβδπι ΘΟΠΒ81- 

βίθυβ ἃ0 οοδίθβοοστο νοϊπηᾷ οχ ἤθβοῖο ααϊδιι5. δἰ θιηθηΐ 5. (ἐξ 
ὧν ἀποροῦσιν εἰπεῖν 410, δαηάοιη νἱτπρεταῦ ΟΡ βοιγι ἐδέθη), 46 
4πὰ σοηααογαν 7] 6. 1080) 20), οὐ ργοχίμιαβ φαδβϑαπθ ἰηῇ- 

ΠῚ ρῬᾶγίθβ. δέίγδ!! οὐ ἀθ ΠῚ ἀἸοαηξ ἃ}0 πη!αΐα Πη]θηΐθ, δά 60 
δρουΐθ ΘΠ] ΓΟΙῸ ΘΟΠΑΙ ΠΟΘ μ) 486 δηΐθα [που οὐ αι 

Ροβίθα δχϑεςοσις αἀἰβίησιαηΐ, αὖ ΠΟ ΠΟΙΠΘΏ ΠΠ]0 40 ΘΘΠΟΓἃ- 
{0115 564. ᾿ρ88Π| Θ᾽ ΠΘΓΑΕΟΠΘΙ ἃ) 115 βίαξα! δρρᾶγθαί. 8568 
αοῃίαμη δ]5. 4886 ΡοΟπιηΐ ρυΪ ΠΟΙ ρ 115. 84 Θχρ] οδη 445 Γ68 56}- 
5101165 αἰπηίαν ( οἵ. δά .4 8. 989) 55.), μυϊα5. ἀἸβρα αι! 0 15 (μι8- 

ϑόδου οἴ. δά 4' 2. 983. 22) ποῃ δβί δογιϊῃ ρῥδοϊία δοοαγᾶ- 
{Ππι8 Θχοαίοσα 1"). 

1) δ19 δίκαιον αὐτοὺς ἐξετάζειν τι περὶ φύσεως. ϑεῖνν. φυοά ρΓὸ τι 

5ουο πάθια φΟπΠοἷϊ ἐν τοῖς, δοηἰεπίϊατη νευρογασα τγϑοία ἐσχρ ϊοαῖ, 566 ϑιηθη- 

ἀαύοπε ῥγορίεγτεα ποῖ υἱάεϊαν ορυιβ 6556. Ῥυιπαρογεοβ δηΐπι ἀπυτα (ἸΟῚ ἂν. 
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ΟΡ ΙΥ- 

ῬΙδίοηΪοὶ 6 ΓῸ, ΦΌΟΙΪ ΔΙ ὨΙΠΠΘΙῸΒ ΡΟμιηΐ ἃ ΤΌ 56}8|- 

ὈΠΙΡιι5. βϑιαοίοβ, Πτιη βέδίμπ θυ! ΘΟ ΠΟΓΔΙΙΟΠ 61) ΠΘΟΩ6 αΠϊα- 

ἀϊοαγο δα πδης ρογίηθύ 46 ρυΐππα ΡΠ] ΟΒΟρ ἶἃ αἸβρ ας! ΟΠ 6 Ω], 
«20 --- 22. Αἀ Βᾶης φαδοβέποιη ΤΟβροηβατιβ, τοῦ μὲν οὖν 
περιττοῦ, αἷΐ «23, γένεσιν οὔ φασιν. Οὐ πυμηθγοβ 1468- 

68 ΟἸ "68, δ ρᾶγεβ οὖ πηρᾶγθβ, δχ πῃϊαί οὐ ᾿Ἰη 46 Πηϊἃ 

ἄγδάο ἃ Ρ]αίοηθ γϑρϑῦϊ 411}01 ἀϊβεγίθ οοιμμπηθιηογού ( οἵ, 7 8. 
1089) 37 544. «].}, ταΐστ απο ὰηῸ ρᾶγ65. ἰδηΐα) ΠΌΙΊΘΓΟΒ 
ΘΘΠΘΙΔΤΙ σΟηΐΘηαΠ, ΠΟΠ ᾿ζ6 πὶ Πρ 685. ΝΒ: ἰοτίβ οοφίδη- 

ἄτι νἹ θέαν (6 ΒΙΠοῚ γ] ἀαογαμάδιῃ Ρ]αἰΟὨΪ ΟΟτιμ βθῃίθηΐ!8, 
δαιποάσιη. ρΓΟΒΔ11Π15. δύ Ζ6]16γὶ ἰηἰογρτοίαεο (ΡΠ. ἃ. αν, ΗΠ, 
Ρ-. 2117 ποΐ.), 41 ποὴ (6. οπμηθιι8 ΠΕ ΘΓ. ᾿ΠρΡ 8.) 15 ΠΟΟ ἰη- 
{6]Πρ Θη ἀτιπη Δι] γαίαγ, 564. ππηΐοθ ἦ6 ῬΎΪΠ]Ο ΠΠΠΠΘΙῸ ΠηρϑΓ]; 

αϊο δηΐπὶ Θχρὶσαΐίοηϊ, Ἰοὺ Αὐϑέοίθ δ νϑυθα ἃ ΤΕρΓα]θη- 
5Ι0η6. ΠΕΡ] Θ δ 86. ΡαΓΘ ΓΙ ἠδαπθδηΐξ, ἰη46 ἰδηθη [4 πᾶ 80- 

οοαϊς Πέήρθβ, χαρά οέϊδηι ργΓ 6 ΠΙΠΠΘΙΙΙ ΡΤ Πα 060 
(τὸν δ᾽ ἄρτιον πρῶτον «24), μος 656 ὈΙΠΑΓΙαΠΙ ΘΟΙΠΙΠΘΠΙΟ- 

γί. ῬΥΠΗΙ ᾿ΘῚ (ΕΓ ΠΟΤῚ ΡᾶΓ15. ἴῃ ΘΟΙΒ ΓΠΟΙΟΠ6, ααδίθη εἴ- 
Πηχιέ ΡῬ]αίο, νϑγᾶιη ΟΟΓΠΪ ΘΠ ΘΓ ΟΠ 6 8. σΟΙηρΓΟ αὐ ψοῖ- 
"18 «24: τὸν δ᾽ ἄρτων πρῶτον ἐξ ἀνίσων τινὲς κατασχευά- 
ζουσι τοῦ μεγάλου χαὶ μιχροῦ ἰσασϑέντων. Οαΐθιι5 αυϊά δια 
ψογθ15 Ῥ]αίο, «πθιὴ ἔα! αἰχίββα ργΟθΑ}}}}6 οϑί 901}. 11 7. 

10814 24, 181} ν᾽ ἀούαν δἰ ἃ 5] 0] ΠΟα556, ὨΪΒῚ ἀγδάοιῃ, ατιὰ 6 

βΒαδρία πδίιγα πη ἀθΠηϊΐα 510 οὐ 4851 τηδίουϊα Πα] 6 11, ἀ 6 ΠΏΙΓΡΙ 
ῬΕΙ͂ απϊίαΐοιη (οἴ. 46 νἱ νου. ἔσος δὰ 1. 10870 5). Ατὶβίο- 

[6165 διιΐθιῃ, υὖ σογθ ΡΘΠΟΓΑΙ ΟΠ βίαξαϊ! σοι ρτΟ οί, Ποο 
τ} βρθοίαί, ἀγδάθιι ἃ ἢ {6 4 ἃ ἃ ἢ] ΔΟΟΘββο ΠΗ] ΔΕ15. Υ]8 1ῃ- 

ἀοΠηϊΐαμ 6586, δοοθάθηίΐα τϊζαία ἀθἤηϊτὶ ; ἴῃ ΠΟ ο ̓ἰοἸίαν 415- 

ΟΥΙΠ]Π6. ΡΥΙΟΙΒ. ΠΗρΑΡΙ (15. οὐ. ΡΟβίθυ!ου 8 ραγ αι 8. τη  Ἰδιὴ 

ΠΘΟΟΒΒΔΙΙΟ ἸΠΓΈΓΟΘ 6 Γ6. ΘΟ ΠΘΙΔΙΟΠΘΗΙ. 

5) ρὶποὶρὶλδ αοίογηπαγιην γϑρην φίαθ ἑμπίον οοααΐ σειν 

διθιηιο ὄοηο τιϑοοϑϑὶίιο. 1091 29 - ὃ. 1092α 17. 

ϑαρτα, “907, ἈὈῚ δχροβιῖς ἴῃ ρυπηο τηοίογο πη] 0 }}}} ἐοι- 
᾿αποἴϑ) 6586. δὲ τηον θη 5. δὲ ἢΠ8}15. οὐ 146 815 ρΎ ΠΟ ΙρΡΙ ῃδέα- 

ὀχαταϊ πη 405 6556. περὶ φύσεως, εἰταϊνσπιτα. πος πιά !οίατα δὰ εὺ5 Πργὸ5 το πο, 
. - Ν ͵ . ᾿ ν 2 , 
1η 4πΡῖι5 πξρυ φισεως ἀἸδρυΐαι ΠΕ48Ὲ νΕΤῸ πξου τ» οὐκ των. 
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ΓΆΠΙ, ὈΓΟΥΪΟΙ Θροαβιρρὶ οὐ Ῥυ πδοον όσα το[αΐαν!ς βοηίθ- 
(ἰᾶτη, αἰ Ὀτγονιξαΐθμι ΟΠ ἰρ8ῖ ὈυΙΠΟΙρίΟ ἴπθ586 564 ροβίθα 
ἀδιμι ΡῸῚ ΘΘΠΘΓ ἐΪΟ Π18. ἀθοῦγβαιη δχϑιϑίθυα σθηβιθγαηξ, οἵ. 

84 1072) 30 5ᾳᾳ. Εδδηάδιη ααδαβίϊοηθ ΠπΠῸ μον οί, αὖ απδ6 

οὐ ἀυθιξαϊομδι Βαθοαΐ δὲ, 81 4υἷβ ἴα] 6. δὰ ἀδίμηο! ρό586 
5101 ν᾽ ἀθαΐιν, τορυθμθηβίομθ αἰΐογαὶ (εὐπορήσαντι ἐπιτίμη- 

σιν α80). Αο ριμηαὴ απ! άομι) αἰνογβὰβ οὐ ροθίδγιῃ νοίο- 
τα οὐ ΡΒ] Οβορῃοναὴ θὰ Ὧ46 Τὸ βϑῃηξθηξαβ δηδτγαί, 109]16 
99---ὐ15, ἀοϊηάἊθ αυϊά 510 46 δὰ τῷ βίδίμπεπμάαι) δὲ ἀπάθ 

[δούθμη 51{, πὲ ἴῃ αἰ Που!ίαίε5. Ῥ]ίοηϊοὶ δα θυ οηίαν οχροημ, 

"15 ---1092« 17. 
α) 1091κ 38 ---ὐ1ὅ. Μ᾽ οἰπβεββιιηι ΤΣ ρΡοΟδίδβ, δἷΐ ΑΥ, 

αϑ4, αὐτὰ «αἰ θιβάδμη δχ ΡΠ] ΟΒΟρΡ 8. ποβίγαθ δϑίδεϊβ (ϑρθοιι- 
ΒΙρρίιηι ΡΟ ββι τη δὲ ΡΥ Πα ΌΓΘΟ8 ΘΟ ΔΡῚ οοο ΠΟϑβοϊίαν 60]]. 

«1 Ἴ. 1072ὺ 51} ἴῃ δὸ οοῃβϑηξαμηί, αὖ βαιημηαιη ὈΟΠ ἢ ΠΟΠ 

ἸρΡ5158. ῬΥΪΠΟΙΡ118. ἴη6586, 5604 ροβίοα. ἀδιηππη δχβίβίογ οθηβθδηΐ. 

(παρὰ μὲν γὰρ τῶν ϑεολόγων ἔοιχεν ὁμολογεῖσϑαι τῶν νῦν 
τισίν «38. ϑεολύγοι αυὶϊ αἰσαμέμν ἃ Ατ. οἵ, δά ΒΒ 4. 1θ000α 9. 
αοηϊ. τῶν νῦν 5ιβρθηβαβ δϑὲ ἃ ρῦοῃ. τισίν, οἱ οἱ νῦν αἰεπη- 

αν πϊπι8 δϑίδίϊβ ΡΠ ΠΟΞΟΡΏΙ, οἷ. «[ 9. 9924 89. 1.1. 1089« 206. 
Βνδπα 15 686}... 1. Ρ. 69. σϑη. τῶν νῦν σοῃϊαηρὶε οππὶ ν. ϑὲεο- 
λόγων, αὐ οἱ νῦν ϑεολόγοι 5ϊηξ Ρ]αίοηϊοὶ εἐ ΡΥ ΠΑΡΌΓΕΙ; 564 
θὰ ἰηξογριθίδίο, αιδιη δααϊ ἄδην βθοαίαβ ὄγᾶιῃ 08. Ρ. 59, Ατἱὶ- 
βίοίε!οο ν. ϑεόλογοι ἀϑιϊ τοραρπαί, οἵ. δὰ Βὶ ].1., οὖ ρτδδ- 

(εγθὰ ρίοηῃ. τισίν οχ δᾶ δχρ ϊοδίίοηθ δάμηοάϊιῃ πο Πηϊία 
αἰοϊέαν. --- «36 ἐμφαίνεσθαι, ἴ. 6. φαίνεσϑαι ἐνυπάρχον, εἴ. 

84 Ζ1. 1028α 285.) Επτ' πΒοάϊογηϊ φαϊάθιη ΡΒ] Οβορμ (ποιοῦ- 
σιν αὖθ, 1. τῶν νῦν τινές) τι Παρ ΓΘηΐ ρ81 ΡΓΙΠΟΙΡΙΟ [η- 
6586. 5ΕΜΠ ΠῚ ΟΠαΠΙ, τη ηὰ απϑδάδιι Δα ἀποί! βαης αΠΠοα]- 

ἰαΐθ, ἴὴ «αδιη ᾿ποϊάπηΐ αᾳαϊάδιῃ (ἔνιοι 1, ἴηΐ. Ῥ]αίο ἢ 6), 

4ασπι τὸ αὐτοέν γγῸ ρυϊῃείρίο βίαϊαηῦ; νϑγαμ δὰ αἰ Που α5 
ποη ἴπ46 οΥἕαν, απο βυμημηαὰ ΟΠ ΠΩ [6588 πα ϊοοπέ ρυΐη- 
αἰρίο, 864. αιΐα πηϊζαΐθμι ΡΓῸ ῥυϊηποῖρίο ρομαηΐ οὐ 60 ααυΐ- 

ἄἀδμὶ οἰ δμθηίαυὶ. οἵ αἰᾶ ὁχ 60 Ρυϊποῖρῖο ΠΙΟΤῸ 8 τϑροίαηί, 
α80 ---ὐϑ, εἴ. δά 1092α ὅ. (χμι [5 ἰοϊίαν νϑίουθβ ροοδίδο ἰἰὰ 

ΘΟμΒΘη αμΐ, ἀξ ΡΓῸ ῬΥΙΠΟΙΡΙΪΒ ΠΟ 605 ΡΟΠδηΐ ἄ608, 4 ]θ118 
αὐ ΟΡ 15. πη ρϑυῖαιη τη {τ θαπηΐ, 5οα Νοοίδιῃ οὐ (θο- 

ἴῃ (εἴ. δὰ .2 6. 1072α 27) το] (ἰβαοβ νοὶ] Οεοδπιπ (εἶ, δὰ 

«4 ὃ. 988) 27). 8εἀ δὲ φυϊάεμι ροδίαδο ποὴ ργορίει εἰπβιηο αὶ 
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ΑἸ οα] ἐδέθ8, ψαδ] 8. ΡΒ] ΟΒΟΡΠῸ5. δα ιιοίοβ σορ ονΐμη5, δά 
Πὰ5 βθηύθηξαβ ἀθνθηουιηΐ, 564. ρῥτορίογοα, χαρά νἱοϊββι ἐπα 1- 
ΠΘΗῚ ΘΔ 8] ΒΕΓ] ὨΠΙΏΪ 1 ἴῃ ἱπηρ  ΥΪ0 πππ πα] 6586 
ΟρΙ μα δηΐαν (οἴ. Ο. ΜΠ} ΟΣ, Αοβοι. Ἐμπμπι. Ρ. 153). Ναδιηααπα ἢ 
σου Ὑἱ τ] βαρ θηΐθθ, 4] 1661] 4881 βαηΐ Ἰηΐοι ρορίαβ οἵ 

ΡΒ] ΟΒΟΡΠΟ5, φαοηΐδηι Π60 ξα[)}}}18. ἀηϊο 6 ̓πΠ]βοτηΐ πθο 5018 
ΓΕΙΟΟΙΔΙΊΟΠ 6 τθηῖ οΟηοοοτιηΐ (οἵ γε μεμιγμένοι αὐτῶν χαὶ 

τῷ μὴ μυϑικῶς ἅπαντα λέγειν ὑ8, Βᾶδο νοιθα πὶ ροβϑβίῃηΐ 
σοΟηϑίγαϊ, ρᾶτ. χα οὐ το η4ὰ νἱἀοίι 6586, γϑ]αι! ΡΠ ΘΓ ου- 

465. δ᾽ 8|1Π1|, Ἰρϑμη ρτΙποΙρίαπι ΟἸΠΠ απ ΓΘ ΘΟ ΗΒ ΘΓ αἢΐ ΟρίΪ- 

ἨΜ1} 6886, οἵ. Βτγδη 15. 6560}. 1. Ρ. 79 5464. [Ι͂άδχπὶ βἰαίαθγαῃηΐ 

4Σ ῬΤΙῚΣ ΟΠ απ 46. ΤΟΥ δίαιτα ΡὨΠΟΒΟρΡ ΔΕ] βαηΐ ΝΙΔΘῚ, 

10, οἵ. ιορ.. 1. ργόοθιη. 8, οἵ Ἰοὺ ΓΘοθμΟγ65. ρἢΠ ο050- 

Ρ᾿ο5 Εμμηρ θάοο 65 οὐ ΑΠΑΧΔΡΌΓΔΒ, οἵ. 4] 6. 988« 16. 7. 958 8. 

Ἐπίδμη ᾿πίοι 68, αὶ 465 (τὰς ἀχινήτους οὐσίας "13.) 6558 
βίδίαογαηΐ, φαϊάδμι (οἱ μέν δ18.}}}) τὸ αὐτοέν ρ6᾽ 56 θομιπι 

1) Οτπηΐϑϑυπι ἀἰιψαϊά ἴῃ πος ἐπτιποίαίο ἱπάϊοαι Ζ6]1εν Ῥ]. 81. ρ. 211 ποί. 

Ῥυμηθπη δηπτὰ 4αττὴ τσ, ἀτοαὶ οἱ μέν θη 6558 πιο [15 νν. τοβροπάθαϊ, 

ποιὸ θη οἱ δέ δ 85, ποάιθ νόθα ἣν ἔνιοι φεύγοντες ὁ). πος ἁἸτουιτη 

4αοα ἀοδιάἀογαῖτι του στιὰ αἰουτο νὸγὸ τποποῖ. [εῖπθ δχ ραγίουϊα γοϑίνὶ- 

᾿ρῖνα μέντοι, οὐσίαν μέντοι κτλ. φοΠΠ61 ραΐϊαι, 46 115 ἀπῖθα ἀϊοίθαχα [αϊ556, {αὶ 

ΠΝ Ἰἤδ πὰ 6556 ἐοηβοροπΐ ἀππτ δὲ Βοπῖπῃ. [6 ηΙ 46 πᾶπο ἀἰτογαπα. βθηΐθη- 

ταν ΘΟΙΑτ τον ἴδηι {1|1556 πι46 δἰ πὶ σΟΘπΟ501, {ποα οἴη θ απιδεγαίαν πὸ -- 

τέρως δεῖ λέγειν διο. ἴαχε, οπιῖθδα 4αδοάαμν νοῦθα ΘΟ Πρ: ᾿τιῖπι5. βοηΐοιι- 

ἴδθ: Απμάογο ἡιϊοϊίοιι ἤα5 (ἰμέθ γυΐοῖε Εν 4α8. (αἷἱ8 οὐογβίοβ Ῥγίποὶρ σθ- 

βοἰςί6) Εἰλης οἰὑδέ. ἰσαγορ αὖον ἀοοί, ἀοΥ ΑἸπϑῖολε. --- Οὐδλς ἀτρυτηδηΐα 

ἀαθῖῖο ἂμ ἀσυϊπι5. “πιᾶπι νουῖτ5. Θχοοριίαία δηΐξ πεπὸ 14 ονϊηοαπΐ, 4πο4 Υἱν 

ἀοοι5ϑίπατ5 νοΐ. Ἐπ τοπίπα, τὶ ἃΡ ἰὸς δχίγομηο οὐ αι ἀγρτπηθηΐο, ᾿πίουτο- 

ϑαῖνα ἃ ματι. ποτέρως ἰἰοοὶ ἴῃ 60 δππποῖαίο, 4πο4 ρῥγοχίτηθ ἀπίθοθαϊε, αἱ- 

ἴενα Ῥ]αιομ!οουα τι δ θΠ ἃ ΠΟῚ 511 σομηπηοιηογαῖα, ἰάτηθη ἰαθοῖ {πὸ τοίονα- 

ται, ΖαΘηατη. ἀπίθα σευῖθ αἰγαστιο ἦ6 ῬΥΙΠΟΙ͂ΡΙ οἱ ΘΌΠΏΤΩΙ ΒΟΠῚ ΠΘΟΟϑϑι πη 6 

βϑηϊθητα ρουῖπθ δϑὲ ἐχροϑῖία. 1) εῖπάθ ρανέου!α τοβίγιοινα μέντοι δάδο ἃρίς 

Δ εὰ νεῦρα, χαδς ἀπίθοοάπηΐ τοίδυαν., τὐ Ῥγορίον. δὰπι οουίθ ΠῸῚ δἰ οατ 

{414 Οπλϊδϑυιτῃ δἰαίπισητιθ ; Πἰταΐσιισῃ. ἤοὺ ἀἰοὶς Αὐϊϑίοιοο: Β]αῖο οἱ ἢ οχ 415- 

ΟΡ] 5 «1 1Ἰπτ στ ΤΩ 6πι6 ἀοοίνπατη βουναγιηΐ, απ] 1άθπη 6556. βἰαι πουθηΐ 

ατιτν οἱ ΒΟΠιιμ, ἰλπθ6 ἢ ἰὩΙη χὰ π δἰ 5. ῬΓΊΠΟΙΡΙΙ πο Οποπὰ δα θοια πη ! θα Ρὸ- 

5αΘυτ πὶ τι! ταΐο πα, ργαθάϊ θαι ἀπίθια ἰοοο Δἀάιἀοτιπὶ Βοπίταίετα; ἢ. ε. πιηϊξα- 

ἴδια, 4πᾶ6 ῬΥΙπΟΙρίστη 511, αἸχογιιηΐ 6556 ΒΟΠαμ, ΠῸΠ Υἱοθ γθιϑα Βοπατα ἀἱ- 

Χοραηΐ 6556. ππππη. [τὰ {αύτὴ τϑίογγθηΐ πο οπθῖὼ ΒΟΩΪ δα ποι π θὰ τιη1 τα 15 

φοΠίναἹα τὰ. ἹΠΡΤ ἀπε μΐτ" νἱᾶτη αἴθ Δτ., 481 δασησηθση ΒΟΠτΙΠὶ δ1ιὰ Ἰρ 5115 

ποίΐοπο ἀοἔμηϊ, οἱ εχ δὰ ἀδιάσμη ποίΐϊομο. οοποϊποπάο εἴβοιι, ΠΠπἃ Βοπιιτα 

ε888 τπστη. πὰ Ἰριίαν τηάποθὶ αΠΠου]τα5, σιοά οὗ μέν αἰχὶς πεάπο οἱ φυά- 
Ἶ τὸς ἧς ποῦ κήδι ΡΨ ΠΥ ΝΣ 1 ν 

«π 810 Ο51} ΕἹ. ΘΧ. . 5: ι7 ψ μ }) 7 Ω {πᾶπ| Ορροϑιηί, οἵ. ΔΙ Ρ- 800, 34: εἰπὼν δὲ τὸ « οἱ μέν» οὐκ ἀπέδωκε τὸ 
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6556 σρηβαποιαηΐξ, ἰΐα ἰδ Π τ Οἷτι5 παίαγαμη δὲ βυ  βία πη} 

οΘΡηΐ ρυίαγοηΐ ἐν τῷ ἑνὶ εἶναι, πο ἐν τῷ ἀγαϑῷ εἶναι, 14. 

Ιρβαμ Ρ]αίοπ θη ΠΟΓιμ ἴῃ ΠΌΙΠΘΓΟ ἃ}}0 ΑΥ. Βαλουὶ, οἵ. δὰ 4] 6. 
988α 14. 

ὑ) 1091 16 ---1092α4 17. Τίὰ οχροβιία βϑηςθη γι σνἃ- 
τἰθίαίθ, πἰγὰ 50 βϑηΐθηία ργδθίογοπηα ΑΥ. ααδουῖ. Αο τηϊ- 

Γαμ αυϊάθιη, δ[ζ, 51 ΡΥ ΠΟΙΡΊΟ Βυημη0, ἃθέθγηο Β δ᾽ 4α6 ᾿ρ51 βαΐ- 
Ποϊοηί!, αααΐϊθ ααϊάθηι ρυϊποῖρίπαμη βίδίαπηξ ΒΒ] έοηϊοὶ, Πᾶθο 
'ρϑᾶἃ δοίοσμια (ἡ σωτημία 18, νος. ραββῖνα ἀϊείαιη. 1461} 

βἰσπίποαί δ 616 τὸ ἀΐδιον.) ἂο 5Ξ'δ] βυῇποίθηβ παίαγα ΠΟῊ 

ἰδ Π 4 18 ΠῚ 5ΕΠΏΠΊΠΠῚ ὈΟΠΙΠ Ραξθίμν ᾿η6556: ΠΘ6Π6 ΘΗΐη δ ίοι- 

παμ] ααϊάαιαπι) οϑὲ ΠΘαα6. 5101 βα [ΠΟ] 6 5. ἰρϑῦιη ᾿ἰὰ ἀξ Β18}]} 
δχίγα 56 ροβιξιπι οχρϑίδξ, Πἰβδὶ απο Ρ6Γ 56 δϑὲ βομαμ, οἴ. 

«1 1. ἘΠ᾿. Ν᾿ 5. Χ 7. Ουάᾶτα {απ 8660 σΟΠΒΘη Δ ΏΘΌΠ 517 
ΡΓΙΠΟΙΡΙ απ Δ Θέθυ ΔΓ ΠῚ ΤΟΓ [46 ΠῚ 80 Β.ΠΊΠΠΠΠῚ ὈΟΠαμη 1π6}- 
οῦγα (τὴν ἀρχὴν τοιαύτην εἶναι "20, 1. 6. ἀγαϑὸν καϑ' αὑτό), 
Δ᾽ Τᾶ ἢ βαθθββα οροτίοί σδιβ8}), 4πὲ δα ἀπο Ρ]ίοηϊ οἱ ̓ΐὰ βία- 
ἔπογο ἀαθίἑανουίηε; δὲ θὰ αυΐάθπι ἴῃ 60. οογηϊξι", 404] ΡΤῸ 
ΡΥΠοΙρΙΟ Ροβαογαηΐ πηϊδέθιη, απο Θϑμη ΡΟΒΆ ΘΓ ἐδ] 1181 

οἰδιηθπίμιῃ, ἀθηϊαθθ απο οχ πος οἰθμθηΐο οἱ ρυϊποῖρίο μπ- 
ἸΠ6ΓῸΒ τϑροίογαηΐ, 21. ΠΗΠΠουΠαΐοβ ᾿η46 δηδίαβ υὐ οἰϊαθο- 

τη ΠΟΠΏΜΠΙ 6 Ῥ]αἰοηῖοῖβ αι πηϊξαΐθπι αὖ ΡαἰποΙρίπιι Γα- 
Ἐπί, πθο Ομ δἕθπὴ οἱ ἐγ θτιηξ θαι ἰάθα] 68 564 τηᾶ- 
{Π ΘΔ ΕΓ 608 ΠΕΌΠΠΘΙῸΒ 6Χχ 60 ΓΘρο οταηί. (τοῦ ἀριϑμοῦ δὲ τοῦ 
μαϑηματιχοῦ "24. ΝΟοη 6556 δά δθο νοῦ θὰ δάἀήοηάδμῃ Ππο- 

Θδ ΓΙ Οη 6 πη), 4αο εοηϊδοογαΐ ΤΊθηά. 46 14, Ρ. 98, τϑεΐε ἀθιηοη- 
βίγαν! 26] }ον Ρ]. 86. ρ. 278. ποί. ΝΙπηίγαμη 51 4αὶ πηΐοο 84 
τη δι δέϊσοβ ΠΙΠΠΘΙῸ5 {Ππ4 αὐτοέν τοίογοθαηΐ, ΠΟ ογαΐ 

ΟἸΠΏΪΩΟ σὰν ἀ6 Βοηϊίδία οσοριίαγθηΐξ, βοά μὰς σοῦ ἀπθια- 

{Ἰ0Π6 Θχθηϊ ουδηΐ. Αρία ἢ. ]. Ἰηξογργοίδίαν ΑἸοχ. Ρ. 801,21.) 

Οὐδο δαίθηι αἰ Που]ίαίοβ. οὐἱαπέαν (συμβαίνει "22, 30, εἴ, δά 
.4.8. 9589« 22), 51 4115 σὕπῃ Ρ]ίο 6 ὨΠΒΙΘΡΟΤ ΠῚ 14 θα] απ ρτὶη- 
Εἰρίαπι ΡΟΓ 56 ΟΠ 6556 οθηβοί, ἀθίηάδ ὀχροηϊί, ὁ 2 ----80. 

ἘτΘηΐ μη 51 ΡΥ ΠΟΙ Ρ απ ΠΌΙΠΊΘΓΟΙΙ Θϑί ἰρϑαμι ὈΟΠΌΠΙ, 486 

οἱ δέ. δεά ᾿πά4ε φαϊάετα ἀϊο!ομἷ5 οτταν φιαθάατη ἱποοποϊπηϊξας, πο ΟΡδοὰ- 

τἱτα5 βθηξεηῖαθ; 611] δηΐτὰ ΡΗΠΟΘΟΡΪ Ορροϑηῖ εἰπὲ 115, {πὶ ἀϊσαπὶ Ἰάθπη 6556 

ὈΠΌτη εἰ ΒΟΠιπη, ϑπργὰ Ἰὰπὶ δϑὶ ἀϊοΐυτη, 434. Αἰχφαθ μᾶπο χψυϊάαπι ἀἸσαπαῚ 

Ἰποοποϊπηϊξαΐθ ΠΏ, φαθτη πα] τὴ ρῬγαθίοσοα ἀσοεάδξ οοτυπρίεϊας νϑβιϊρταση, Θαπ1- 

ἄθτα. Α γἸδιοίε!ῖς ροῦτι5 περ! Πρεπῆδθ, αάτω ΠΡγαγίογτιπν ἱπουγίαθ ἐγ θτιαπη. 
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146. Ῥγορι πηι απϊξαίο5. οἴη 8 δαηΐ ὈΟΠδ6, οἰ, 4ποά ἴτ- 
το η5. Αγ. δάαϊ, πολλή τις εὐπορία ἀγαϑῶν ν26. Τ)εϊηά6 
851 Ιάδθδθ. ΠΌΠΟΙ δαηΐ οὐ ργΓΟΘΙ σα" 6χ {|| ϑασημηΐ ΠΟΙ 
ὉΠ] αΐ6, βἰη θα] 6. ἀπδοαπο 4686 ἤος Βα οηΐ ἰδιηαιδιη 58- 
βίδῃὰ] θη πα]! αΐίοιη (ὅπερ 27, εἴ. δά 7 2. 1003 33) αἱ 
θομτπὶ ααϊρίαμι βἰηΐ. [ηἀ8 δὰ ρβυγάσιῃ τϑαϊοαπέαν, χαϊά- 
4α14 βίδίπογα ρυδϑίμ! θυιηξ; βῖγθ Θηΐμ ΒΟΠΟΙΠῚ πηΐοῈ 4688 
6586. βίαια θυ, {Ππ4Δ ποθὴ βογνδηΐ μἰδοϊίαμι, 4φποα 5 5ίδμέϊα- 

ΓΕ ΟἸΠΠΪ.Π} 688 6556 νοϊπουδηΐ; 55 6. ΟΠ ΐ ΡΟϑαουὶηΐ 

Βα 5 Δ ΕΔΓ ἰᾳ6 85, ΘΟΠΒΘΟΙΘΠΒ. δϑῦ, τι ΟἸΠΠ65 5 5ἰδ 6 
51ηὉ Ροηδ86. 

ὑ 0 ---10924 ὅ. Νονδθ ργαοθίεγθα δχϑιβίπηξ ᾿πθρίϊδθ, 581 

Δἰτογαμη τ ΒΡ οἰ πμ5. Ρτποἰρίη. Ῥ]αἰοηϊσουιπη, ἀπο αποσαῃ- 

416. ΠΟΙΉΪη6. ΔΡΡΘΙΪᾶγ 115. Ῥ]δοῦοεῖ (691, οἵ, δὰ 1. 1087) 5) 
ΡΓο θοίο σοη ΓΛ 6586. νηΐ πηϊζαί!, ΙἀΘιη 16. ῬΤῸ πηδίο- 
τα Βα θηῦ θα] τα τη θγοται. (ΟὨ Γαι 4ΟΉΪη 6558 
αἸοπηΐ, 51 πηϊΐα5. ΡΟμϊίαι ᾿ρβαηι 6556 ΟΠ πΠ, ΠΘΟΘ6886 6ϑύ ἀγὰ- 
461} 5ῖν 6 ̓π|ρ81 6586 ρ581) 181 Παΐαγδη; 4 8} [9165 60ῃ- 

Βϑαπθηξ τη ΘρΡΘαβιρραβ (ὁ μέν «82, εἴ. 4 7. 1072) 81) υηἰ- 
(801 ἢοο {ἸὈ  γ6 τιῦ 516 ρβῦπι Ομ) ΠΟΪαἰϊζ; 8111 ν 6 ΓῸ, τη]- 
ὭΠη6. σου πᾶπο σομβοααθηζίδμι, ἀγδάθιη βῖνα ἱπηρδν μ]Δ]} 

Πδίαγϑιη 6888. ἀϊσιηΐ, οἱ δὲ λέγουσι τὸ ἄνισον τὴν τοῦ χακοῦ 
φύσιν ὑϑῦ, «αλτβ φαϊάθιη. νου β θαι! θα θη απ ΖΘ] ]6ΓῸ 

(Ρ!. 8... ρ. 279) Χοεμποογδίθῃι 50] πὶ τ βρίοὶ ραΐαν ον, 864 
ἰρϑαιῃ βἰθηαὶ Ρ]αίοποιη, οἴ. δά 41] 6. 998α 14. --- Μαξουϊα! 
δαΐθι ΡΥ ΠΟΙ ρ᾽ απὶ πη ΐΔη) 6586. νοϊαπί ἀγδάδθιη. μη {68}, 

οἰ ποῖαι. αὖ τηϑ] αὶ ΟἸηηΐα ραν οἰροηΐ ρυϑοίον ᾿ρϑαμὶ ΡΓΙΠοΙ- 

Ρίαμῃι, τὸ αὐτοέν, εἴ. 1. 10. 1075α 35, δοαιια πιδϑὴβ ργεἰ- 

Ρϑηΐ, 40 ρτορίιαβ. Θχ ῬυΙΠΟΙρ 15. Ἰπα παν θυϊηΐ, ὁ 57, οὐ ἀδίηαο, 

απ] τηδίουϊα 810 ροίθηξα [ΟΥηδ6 οὐ Ὄχρϑίδί [ουτηδᾶπιὶ πᾶ 

ἀοηϊαίαγ (εἴ. ΡΠν5. 1 9. 192α 18 --- 25), σΘοῃβοααϊαχ αὖ πη] τ 

510 τηδίοιϊα (χώρα αἱ, νου. Ῥ]αίοη. οἵ. Ῥῆν58. ΕΥ̓ 2. 209) 11) 

θοΗ]. 
«Ὁ ---8.. Ηδδο ἃρϑβινάα αὐ οομοθάογο Ρ]δίοῃϊοὶ σΟρ Δηΐι 

ΠΟῚ ἰπ46 οἰποίζαν, ααΐα ἰρ51 ρυϊπμοῖρίο θοῃίξαίθιη. {θα θγαηΐ, 

864 αὐυἱὰ [α]5ο οἵ ρυ ΟΡ δὲ σορη ἱπά8 τϑροεϊἐαγαμῃ. Πδέτι- 
τ: σοηϑίϊποταηΐ. Εὖ φαδίπον «φαΐάθμι ἀἰβίϊ σι ἜΥΤΌΓ65. Β]ὰ- 

1015. 6χ 48 Γαἰαἰδέϊ μι βιιᾶμ) ΡΘ Ιου, 564 11 ἃ ΙΠΓΘΓ 
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868. ΘσΟἰιαοτοηΐ, αὖ ΠΟ Ροϑβϑβίηΐ βδ {15 ἂρίθ βίηριιίαθ ΑὙὺ. ἃΡρὶ- 
τηδηξαίίοη65. δα βίηθι!οβ Ρ] αἰ ηἶδ ΘΥΓΌΛΘ8. ΤΘίογνι, οἵ. ΑΙοχ. 

δἰοἶκ ἢ, 

ΟΑΡ. ν. 

ΕτΡῸ ἀασππὶ ΠΟ πὶ ἴῃ ῬΥΪΠΟΙΡΪ8 ΠῸΠ ΡΟβϑὶῦ ΠῸΠ ΡΟΠΪ, 

[ιἷ8. δαΐθαι Ρ]αἰομΐοἶβ ἰῃ ῥα ποῖρ 5. δὶ ρομαΐίαν. ΔΡΒΌΓ 58] πη 

αδθαιθ οοποθάθγο οορίνητ, ἰρ8ὰ ρυἱηοῖρία ἴα 89. ἃ} 115. ρΡο- 
βία 6586 ἃρραγοί, 410. [ἃ οομποίαβα ππηϊν οῦβὰ ἤδο σα ϑίϊ 06 

ΘΡΘΌΒΙΡΡΙ βϑηξοῃίίδιη, αὶ ΒΟ ΠΟΠ ἴῃ ΡΥ ΠΟΙΡΙῸ 5684 ἴῃ 
ἤη6. ΘΟ ΠΘΓΑΙΙΟἢΪ85. ΘΟΙ]Οοδν ΟΡ δύ, ρδιιο8. ᾿Γοσπιπὴ ἰδ οὖ ΘΧθμ- 

Ρίαιη, 4ὰο 116 ογαῦ πίϑιιβ, σοηαίαί, οἵ, Θ᾽ 8. 1049) 19 544. οἱ 

δὰ Α 7. 1072) 80. 
1092«α 17 ἄτοπον --- 21 ὁ τόπος, μή. Ηδρο ἀϊδρα- 

ἰδί] 0 185 ΡΒ. 4ΠΟΡΒ ἢ] βροούοῦ ΠΟ 106 ΠΠ|6Ὸ ; 6416 ΘΗΪ ΠῚ ΟΠ] 

ΒΌΡΘΥΙΟΤΘ. ἀπδοβί 0 η6. ΘΟΠΙΙΠΟῚ ρμΟΐοδί, ποαπθ δα ῬγΟχίμη6 86- 

αρηΐθι γα ὶ, αὖ ἀπ] 6 ἃ] ΘΔ ΠῚ ΡῈΓ ΘΥΓΌΤΘΩΙ ΔΙ αη46, ἴοΥ- 
ία586 οχ 718. 9, πὸ ἀοἰαΐδιη 6556 ραΐοπηι. --- 418. ρατύ. χαί 
ΟἸἰδἐθ μ 8 6886. αὐ 6Χχ ἰρβᾶ ψϑυβθουαμῃι βοηΐθηία νου βίη! 6 
δϑί, ἰΐα σοιηργοθαίαν ᾿ηέογργθίδί μα Αἰοχ. ρ. 809, 20. 

Ο) (μοηιοῦῖο δι: οἰθηιθηζ 5 ργοϑὶβηὶ ρείαμπαὲ διέ τνιηιονὲ 

ἑάδαῖε5, 1092α 2] --- 8, 

Εὶχ 6] οιηθη5. ἡπαπῃ Ῥ]αἰοηΐοὶ ΠΟΥ ΠιΠΠΘΓῸΒ [4681685 ἀ166- 

γϑηδ, φαοηΐαιη τ] {ἰ[ἀγίανι αἰ οἰ ἔπι αἰζθυιιη ὁχ ἁἰίορο Ποῖ, οἵ. 

δα 4 24, αἰδεπρ θη ἃ}0 115 [α͵556 ῃηοπῃού Αἰ. «ποῦ τη0618 
αἸοαύαν. δἰύθυαιη. οχ αἰΐοιο Πουὶ ἂὸ ἀοπηϊοπάϊμῃ, 46 πη 6χ Π5 
"0615 δά Πιπηθγο8. ἴθ α165. σθηβουθηΐ τοίη πη 6586. ἴδῃ 

'ρ86 αιδίιποι τοῦ ἔχ τινος 516 ΠΟ Δ 065. ΡΘΓΒΘααϊ αι, μῖξιν, 

σύνϑεσιν, ὡς ἐξ ἐνυπαρχόντων, ὡς ἐκ μὴ ἐνυπαρχόντων 1. 8. 
ἐξ ἐναντίων, πᾺ] πη 6. ὁχ 118. ἃρίθππι 6558. 84 ϑ πο ΓΑ ΟΠ 6 ΙῚ 

ΠΌΙΠΘΙΌΓΟΠΙ ἀοοοῦ; 564 δὰἃβ ΒΘ] Π ΟδίΙ0)65 τοῦ ἔχ τίνος ΠΟῚ 

(ἃ ἀἰδεϊπριΐ, πιὸ ρου ᾿ρβδηι ἀἰβίϊμοι Ομ Θὴ ΟΠ] Π68 5 σὩ Ποδίϊο- 
68 6586 ΘΗ] ΘΙ 85 ΔΡΡδιΘδί. 

424 ---ῶθ μῖξις. ΔΑτ΄ο μῖξιν δᾶ ΔρΡ6}1αὖ δοη ΠΟΙ! ΟΠ ΘΠ], 
ΡΟΙ αἀυδπὶ οχ ΘΟὨΓΔΓΙ5. ἸΠΓΟΙ 56. δἰ θη 18, δοίνο αἰΐογο, ἃ]- 

ἴθΓῸ ρᾶϑδῖνο, Ὠοναμὶ αἰ] ἀρίδηι [1ὰ, 40 δἰ δι ἢ 15. αἷν ΒΌΠ| 

οὐ 5] ᾽ππθύ ᾿ρϑαμι ὁμοιομερές, οἵ, ἀ6 σϑη. οὐ δοῦν. 1 10 οἱ δά 

«41 9. 989) 4. δο τηϊἰδίϊομα φαοιηηῖι8. ΠΠΠΠΘΙῸΒ. ΡΌΠΟΓΔΤΙ Ρι- 
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(Θιη 8, ΡΙαγ65. Οὐ δίδην Τί η65; σΠΟΏΪΔΠΙ ΘΗΪΠ ΠΟῚ ΟΠΊΠ68 

Γ65 15 Π0η 61} δα πη πηΐ (α 24, 46 σ6η. 1]. 1. οἵ. θ28α 31: ταῦτ᾽ 

ἐστὶ μιχτὰ ὅσα ἐναντίωσιν ἔχει τῶν ποιούντων), ἀθιποῃβέγδη- 
ἀαπ ογαῦ απ οΓοτ ἢ δἰθιηθηΐία Πάθ6Γ6. ροίθηΐδιη τη] Β| 1018. 

Τ)εἰπάθ τὸ γιγνόμενον ἕτερον, εἴ. 3284 30: οὐ γίγνεται δὲ 
ϑάτερον, ἀλλὰ μεταξὺ καὶ κοινόν. Ἰ)δηίᾳφαα αοῃίδιῃ ἴῃ τηΪ- 
βίο. αἰγαμιαια. δἰ θη θηύαμη β8) Θχαϊῦ φαδ]  αΐθηι οὐ οα 

Δίου ἢ ΘΟΥΡῚΒ ὁμοιομερές οοαἰΘβοῖί, 51 υη]βίϊ οη θη δ] θη θη- 

[ΟΥπὶ βἰδίπογθηῦ Ρ]αίοηΪοῖ, ἤθη ροββοὲ (οὐκ ἔσται α«25) 
πηϊζὰ8. ἰρβὰ ἰδιηαπδπι) δοϊπποίδ οὐ αἀἰνουβᾶ ἃ ΠΌΠΠΘΙΙΒ 5 5έδῃ- 
[1ἃ ΘΧϑίβίθιυβ. 

«20 ---29 σύνϑεσις. Νόοη ροββυῃξ παπηθγὶ συνϑέσει 98- 

ΠΘΓΆΤῚ ἢ ΠΌΔΤΠ ΘΗΪΠ] ΤΟΥ σύνϑεσιν 6556. γΟΪαμηΠ18, ΘαΡη- 

ἄδθιι οροτίοι ϑέσιν 6556, αὖ ἡ μονὰς ἄϑετός ἐστιν, οἴ. Λ1 8. 
1084 26. 33 οἱ δα 4 6. 1016) 380. Τ)εῖπά 6 51 ᾳφυὰ οἰδιηθηίαᾶ 
συνϑέσει Ομ αΠρ Ὠΐαι, ψ ]αί! [Πογὰ τι οἰποϊδηΐ 5} 81, 

ἀϊδεϊποία τϑεϊηθία οορίἐαίϊο δ] οιμοπέογαπι, οχ «υΐθιιβ ἐοίαπι 
σοΟμηβίβεις. Αὐ Παμπιοαὶ ΠΟ δαηΐ πητιη οὖ τὰ 0, 56 ἃ πλα]- 

ὐπὸ ἀ6{1π|ῦἃ ΡῸῚ νὰ πη] δ έ18. 
α29-. 33 ὡς ἐξ ἐνυπαρχόντων ὩΟΠ φροββαῃΐξ 96Π6- 

ΤΆΤ, Ὁ ΑΤ΄, 51 4αογηι γένεσις ε5ί. Νυμῃ οἴ ΡῈ ΓΘΙΠΙΙΒ 

ΠΕΠΊΘΙΟΒ ΘΧ ῬΓΙΠΟΙΡΙΪ5. [ἈΠ Δ} 6Χ 5616 ΡΤΟΡΊΡ ἢ Αὐ Ποο 
Ποεὶ ΠΟῸῚ ροίοβί; 6 5611} 6 ΘΠ] ΒΘΟΘΙΏΙ 4αϊρίαιη ορουΐοί, αἵ 
ἴπ46 ῥ]αμπία δχβιβίαί, τὸ αὐτοέν νϑτὸ ἱπαϊν! ἀπθμ οβϑέ. (ἀλλ᾽ 
ὡς ἀπὸ σπέρματος; α82, ᾿ἴὰ πῃ ἰπἰουργοίδξιιβ, τιὖ Π15 γ ΘΓ 15 

Α΄. γένεσιν δηΐθα ΘΟΙΠΙΠ ΘΠ] ΟΓΑίδ) ΘΧρ οᾶγο νἱ ἀθαίαν. Εὖχ 0515 
ψ ΘΙ 15. ΤΟ ΌΙΠ 5. βᾶη6. οϑύ, 60}}. «27, 83, πονᾶπι Αἰ[ὉΓΓῚ 6.6- 

ΠΟΘΙΆΠΩΙ ταίοηθιη; ἢὰη0 ἴῃ πιοάτπη ᾿δθς [ηογργοίδαίιβ. θϑέ 

ΑΙαχ. Ρ. 804,12: «ὧν ἐστὶ γένεσις», τουτέστιν ἅπερ τεχνητά 

ἐστι" γένεσιν γὰρ νῦν τέχνην ἐκάλεσεν. 864 πος αι]46πὶ ρᾶ- 
ΤᾺ] ΓΘ 116; πᾶπὶ ΑἸ. γένεσιν οὐ ποίησιν ἴἴὰ ἀἰδεϊησαϊ, αὐ 

118 παίαγα! θη), μα θο δι οἴ! θη βἰσηϊσοῦ σθηΘΓ ΠΟ Πθμ, οἵ. 

Ζ1. 1032« 16. 20.) 
«88 ---ὐ ὡς ἐκ μὴ ἐνυπαρχόντων, 1. 6. ὡς ἐξ ἐναν- 

τίων. Αὖ ρυίησμπι 488 6χ σομίγαυ 5 Παηΐ, δὰ γϑααϊγιηί α1- 

βι1ποὔδηι ἃ}0 ἢ15. ΠΟΙ ΓΑΓΙ15 τηδίθγιαμ, εἶ. δα .««Χ 2. 1009 ὃ; 1(ἃ- 

486 θοθβ86 βββοῦ (ἔσται ἄρα 2, φαοά σομϊοοὶ ἰδρ θη μη 
ΡΙῸ νυ]ο. ἔστιν ἄρα) ἰογίϊαπι ααϊάρίαπι ΡΟμὶ ργδθίθῦ ἄὰ0 
οομίγαγα. Ρ]δίοηϊοὶ σῸγῸ ἰρϑιιπι ΔΙζογα μη 6 ΘΟΠίΓΑΓΙ5 πηδΐο- 
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τίδθ νοϊαθυιηὺ ἰοσμὶ μάθοτο, οἷ. 1. 1057ὺ 4, Τ)οίηἀδ οοηίνα- 

ταν ΕΠ Π]γ6ὲ αἰ θυ δὲ σομίγαυ φϑαρτιχόν (οἵ, δα 4, 
1092α 2), 5ἰνθ δὰ ἴῃ δοάθῃ) βιιηῦ ΘΟΥΡΟΓΟ σΟὨϊπΠοία, 5ἰν6 

ΔΙτοσση οχίγἤβθοιβ οϑῦ ροβίίπιη. (πᾶγο ᾿ἰοοῦ πηϊνουβα πη Ϊ- 
[58 δὲ πηϊνοῦβᾶ μια] ἰπ4 0 σοΟηβυμηρία 510 ἴῃ ΘΘΠΘΙΔΠ 415. Ππα- 

τυ 5. πΠθ΄π6 αυϊἀαπιαιη οχ 115. οχίγα ΠΌΠΊΘΓΟΒ Γθηδηθαύ (χαν 

ἐκ παντὸς ἢ 4}, Ὡδϑορββα δϑί αἰΐζουιιμι 6 σΟὨ ΑΓ 5. δἰ (ουὶ 1η- 

ἐου ει αἰΐουγο ἤθα 6. δοίθυ ηἃ ὨΠΒΠΘΓΌΤΙΠΙ Πδίματα ρΡοίδϑβί οχ- 

Ρ ϊοατ. Αἀ πᾶης φϑαρτιχὴν Ὠαίαγαμη. ΘΟὨ ΓΑΙ ΘΓ ΠΠΠῚ 
Ἐπηρ 060 }15 δχοιηρίαιῃ Δα 6ύ, αὶ ΡῸῚ ΘΟμἐΘΠΕΙΟἢΪ5 νὶμπὶ ἀ|85- 
5ΟἾνὶ μἸΒΈ 015. πη ξαΐθη) σΘηΒ ΘΙ, 5} ᾿πθηθῦ, ΠΟῺ 5808 

δοσαγαίθ οἱ αἰβιϊηοία μος Ἐπηροάοοίθιη βἰαίαϊββο; οοηΐθηίο- 

ΠΘΠῚ ΘΠΪΠ) ΠΟῚ τῷ μίγματι 6586 σομίγαν αι (οὐ γὰρ ἐχείνῳ 

γε ἐναντίον, ἀαϊνταμη ἐχείνῳ, Ρ6Ὶ ἰρβᾶμη βϑηξθηίδθ. Τί! 6 ΠῚ 

πϑοθββαγίαιη, οχ ΑἸ οχδηάνγὶ ρΡ. 80, 189. δποίουαία σθοθρὶ), 5864 

τῇ φιλίῳ, ἀιδιπαιιδμι ἢΟΟ νυ ΟΥτπ ρΟΐϊτ5. δϑέ ᾳαδιη ΓΙ αΪ8- 
ΟἹ Π6η, αι] ΡΘΙ ΔΙηΪΟἰ [181 τ]5610 σΟη Ποίαν, οἵ, Ζ6}16ν ΡΒ. 

ΘΓ ῚΡΕ1Β1: 

1) ιωπονὲ φιοπιοαῖο δφαϊτιδαθ 6586 ροδϑὶπέ γϑγλην ΟὨἩλλιιΏι; 

ραγιην αἰδοῖ, 1092) 8 --- 6. 1093) 24. 

ΝαϊΠΟΓΙ ἰρ851 4ποπ0 0 ργοάθδηΐξ οχ δἰθιη θμ 15. απ 1Π ΡΤΟ- 
χίπιθ αφαδοβίζιι) 810 οὖ αἰβραξαίαμι, οΟηβθηΐδη θη δϑὲ ἰδ ΠῚ 

ἀαδοιῖ, ΟΧ ΠΌΙΠΘΙΪΒ ΦΠΟΙΠΟ 40 Γ65 ΡΓΟΘΊ ΘΗ ψο]ηΐ, δῖνα αὰ0- 

00 ΠΙΠΠΘΙΪ Οδιιββᾶθ ΤΟΙ 6586 ροΟββιηί. πὰ ἀ6 στὸ 4186 

ΡΥΪηα πὶ αἰβραίαί, 1092 8 --- 1093) 21, Ρ γΕΠΡΟΥΘοσαπι ἀοθοίτ!- 

Π8 ΠῚ ῬΓΔΘΟΙριΘ ἐδησαηΐξ δὲ [ογίαββο Ρ]ίοηΐοοβ φποβάδῃ), 4πὶ δά 

ῬγΓΠΒΑΡΌΓΘΟΒ ργοχίηθ Δοοθ δ θδηΐ; 50 Πποιὰ ἄθηλιμ, 1093 
21 --- 24, τάθα!οβ. Ῥ] αἰ] σου ΠΠΙΠΘΙῸΒ5 Ῥδιιοὶβ ΓΘϑρ οἱ. 

α) 1092) 8 ---25. Αο ρῥυϊμιαπιὶ φαϊάθη ἀτιὰ5 ΡρτΌρΟὨΪϊ οἵ 
τνοίαίαξ. τί! 68, 4α]}115 π81 υἱἀθηίαν ΡΥ ΠδΟΌΓΟΙ δα Θχρ]!- 
ΘΑΠΑΔΠῚ ΓΘΓΙΙΠῚ 6 ΠΌΠΊΘΙΒ. ΘΘΠΘΓΔΕΟΠΘη. Εἰ θηΐπ) γ6] ἀἶοο- 

Ραπί, βοαί ραποία τηϑϑἩΪ πἀἸ Ππὰπ Θ᾽ ΘΟ ΓΙ σά τ αιη ὁ) [ΟΥΠΠἃ8 
Πηϊγθηΐ, ᾿ΐὰ ΠΕΠΊΘΓΪΒ. ΟἸΠΪΠΠ) ΓΘΓΈΠ ἰοτηὰ5β ἀ θῇ ΪΓΙ ; 481} 

αυϊάοπι γδίϊο οἰ πδίϊ πη) Ελπαγ γί. δα τ] ἀϊοαϊδιη αδη δ η} 56ῃ- 

5.0: ον ἱ ἀθη απ Γοἀδοίατι5 ΓΟΥτη85 ΠΟΙ 5, Δ πη] αι, Ρ] Δ ῃ- 

1) τῶν μεγεθῶν ὅιο. Οὐοηίατη ρυποία πὸπ ἰάπα πἀπίνετϑε μεγέϑους, 

4αδτα ᾿πεὰθ ἢπεϑ 6556 ἀϊσαπίυν, σοηϊοοογατη βου θεπάθπτη μηκῶν ΟΒ5. Ρ. 27, 

564 νυἱρ. Ἰεοῖ. Τατε ἱπευὶ νἱἀείαν Βτεῖον Ν. ὅεη. 111. Ζεῖι. 1843. Ρ. 886. 
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(τι ΔΙΙΟΓΙ ΟΧ ΟΟΓΕΪ5. φα] αβά δι σα] ΘΕ ΟΥ̓ ΠΕ ΠΊ 6 5 ΘΟ πη- 
Ροποραί, οἵ. ΤᾺ Θορν. δῖοε. Ρ. 3512, 15, φαθιηδάμιοάαπι ππιπη6- 

ΤΟΙΕΠῚ ΠΠΙδί65. ἴῃ [ΌΤΙΠ88. {Δ 0 Ἢ}1 νοὶ] ἀαδάγδί! ἡἸΒροπιιηΐ, 
11; νοὶ] Παγπι οἶδ 6. τπτιβίοαθ. Θχθιηρ πὶ ΓΘβρί οἰ θηξθβ, ἴῃ (πᾶ 
ὨΪΠΊΙΓΙΤΏ Θ᾽ ΡΤ Ὠγα1 ΟΡΟΓδ 8 ΘΟ] ΠΟ ΟΔ δ ηΐ, 5Ι ΟΕ Πᾶ ΘΟ ΟΧ ΡΤΌροτ- 

(ἸΟὨ]θ15. αι υιβ 8 πη ΡΘΙ ΠΠΙΊΘΓΟΒ. ἀθἤΠ 15. σΟΠΠοοΥ θέαν ( ὅτι 

λόγος ἡ συμφωνία ἀριϑμῶν "14, ᾿ι. 6. ὅτι ἡ συμφωνία λό- 
γος ἀριϑμῶν, εἴ. ΟΡ 5. Ρ. 26. Δη. ροϑβί. Π| 2, θ9θα 18), [ἃ οἱ 
ΒοιηΪΠ θη οὐ βίηριία {πα 6 16 Ρ6Ι ΠΕΠΠΘΓῸΒ 46 ΠΉΪΓῚ σΘηΒοδηΐ. 
Π|1 Ἔχρ οδίο πὶ ἢοο Ορροηϊ: 5ὶ ᾿ἈΡΟΊ μη 55 Δ 185. ΠΟ 
ἴῃ πιοάτιπι ΠΙΙΠ] 6.18. ἀ 6 ηἰγ], δ δ ΓθοίΟ μ65. εἰ φυδ! αθ5. ρᾶ- 

ΤΙ δ ΠΕΠΊΟΤΟΒ ΤΟΙοΙΓΘ. ΠΘΙΠῸ ἴῃ 8ηΪΠπηη ἱπάἀπχοτιέ, ὁ 15. 

Ἠδηο τίοπθιη αΠΠρ 6 ηπ5. ροΥ γδοίαί, αἰ 5.1 ΠΟ. 6 Π5. ΠΙΠΠΘΓΠΠῚ 

οὐ ῬΥΟΡΟΓΈΟΠΘΠΙ ΠιΠπη ΘΓ] 6. Ναμη6ΓΟ, ῃΟΟ 6χ 8πᾶ ἴρ86 4ο- 

Ομ πὰ ἈΒΒΌΠΪ, 5ΘΙΠΡΟΙ ΔΙ 14{|4 πυμηθγαίαγ, ἀεὶ ὁ ἀριϑμὸς 
τινῶν ἐστίν 019, εἴ. 11. Α,!' 9. 991) 14, νοἰπι! ἔογγαθ δγὶ5 

ἸΡῊΪ5. τη]ζαΐθβ ; ΠΠΔΓΘ 51 ἢ Οϑ86 {1658 1918, 4188 ἔθυσα Ρ8Γ- 

[65 1η685568 σΕΠ]Βρ18 1: σοηβαου (οἵ, δα 4 10. 9934 17), δὲ] πὰ- 

1671 ΠῚ ἃ ΓΘΤΊῚ ἃ ΠῚ Οϑ815 σοηβεϊαπηίς, ὁ δ᾽ ἀριϑμὸς ὕλη "18 1); 
4αδ] 185. δτιίθη δι 5 δ {1815 τοὶ, σϑ  }] ο5515, σοηϑβε αϊ τ δὰ 

τϑίίοπο οὐ ργορογέίοπο, 4π86 ἱμέρου ἀἴνουβα δ᾽ οιηθηΐα ἱπέθγοο- 

αἰ, ὁ γὰρ λόγος ἡ οὐσία 17. Αἱ Π1π4 ο56 παιποτιιβ, ἀπά 
ῬΓΟΡΟΥΕΪΟ τη! βέ! 8. ΠΕ ΠΙ ΟΡ 8. ἀοἤηϊ8. ΕἼΘῸ αὶ Βδο πίπῃ- 

(1 ΓΟ Θη ΔΙΙΟη 6, 11 Π6 σΟΙΡΓΟΡδηΐ αυ]άθηη ΘΧ 0515 πὰ- 

ΠΊΘΓῚΒ ΤῈ 5 Ποῖ]. ΟἿ 47) 9. 991 10 544. 

Νοαίγα Ἰρ τα] ταί πη6 απππὶ ᾿ὰ ροββιηῦ οἴποογο Ῥυίμδασο- 
ΓΟ αποα 5ἰπάδηΐ ον! ποθγθ, ΠῸΠΊΘΓΟΒ δ ΠΕ]]Δπ ὃχ ἡπδίμπον 

11Π15. 5. 1ΠΊ 118. ΟΔΕΙΒΩΓΕΠῚ ΘΘΠΘΓ 15 ΓΘΑΙΘῚ ΡΟΒ586 δρραγοί, οχίγᾶ 

4ὰλ6 ΠΟῚ 6ϑί αἰ οαιβαθ βϑημβ, 29 --- 25, 

ΩΝ ΨΦΗ͂Ν Ὁ 

ὁ) 1092) 26---1093541. Ῥνίπαροσοὶ 4ὰππῃ ΡΤΟΡΟΓΕΟΠᾶ- 

15. φαϊθυιβάδηη τ Ἰβ ΟΠ Ρι8 Τὸ5. ΠΟῚῚ σοοηβογθηΐ, ΒΟ δίθμι 

ἴη46 115 Δοσθάθγα ρυίαθαηΐ, 51 τηϊβέ]0. σογἐϊ5 φα] 5181 ΠΟΤῚ 

1) δεῖνν. δα ".]., δάμθῖο ΑἸοχ. ρ. 806, 26. 29, βου: οπάτπιπη σΟΠΙοΙε: ὃ 

δ᾽ ἀριϑμὸς ὕλης, 4ποά ᾿Ιοϑθὲ ποῦ ἀἸβρί!οθαι, ἀαθῖῖο πττὴ ὩΘΟΟβϑαυ πὶ 51) 

τηοάο ἀριϑιμιόν ἢ. 1. ἀἸοῖ ραϊθ5. πύρινον ἢ γήϊνον ὅ20, 1. 6. ταΐοτυ, 401 δον- 

ἴασαι τηδίοτιας. οπϊπιϑάδτη τηδρηϊπίποτη ἀοἤηϊαι. 
᾽ 



Ν 6. 1098. 593 

ἀεδηϊία οββοί (ἐν ἀριϑμῷ 27, οἵ. ἐν ἀριϑμοῖς, σαὶ ορροηΐ- 
ἐὰν ἀορίστως 46 56η8. 8. 439) 381. 430α 8, 20. 4. 442« 16), 
ἰάψαρ ἢ) ἐν εὐλογίστῳ ἢ ἐν περιττῷ ἀριϑμῷ 27. ἘΠῚ ᾿πιρατὶ 
χυϊάθη ΠΌΠΘΓΟ ΡΓΑΘΟΙριιδ πὴ πδηάδπὶ ἀρ ηἰξαίοπι Ῥυίπᾶσο- 
γ608 ἐγ 586. ΘΕΙΠ]16. ἴῃ 56716 ὈΟΠΟΙΠῚ ΡΤ ΠΕΡΙ ΟΓιΙ ΠῚ 60]- 
Ιοοᾶβ86, 88 {15 δἰϊπημθ οοηῃδβίαξ, οἵ. α΄ ὅ. θ8θα 28; εὐλόγιστον 
δαΐθη ὨΙΠΠΘΓΆΠΙ ΠΟῸῚ τυἱἠθηΐαν αἰχῖβ5θ, {πὰ δῦ ΑἸ]θχδησγὶ 
Ἰηξογργθίδεϊο, ΡΆγΘη ΠῸΠΊΘΤΙη, 564, 40 6Χ ΘΧΘΠρΡ 15 ἀοἰ πη 48 

ΔΒ] 1615. ΘΟ] ΠΟῚ ροίοϑβέ, δὰπὶ Πα ΘΓΌΠΙ αἱ] σΟΙρΡαΐΆΠ40, ἢ. 6. 
τη {ἰρ] 1 η 40, ἴδοι! σοπἤΠοϊαίαγ, ᾿ἰϑῚ α ΠΠΠΠ ΘΓ ΠῚ απ ἀΓ ἔα ΠῚ 

50] πὶ 5] π]] 6546, αα]θ 5. ΟἸΠΠΪΠΟ ΡΘΟΠΠ ΓΘ σἱμη 86 Ρο- 
ἐοηΐϊπη ἐγ ποτα ηΐ, Ημπ]ο ΟΡΙΠΙΟΩΪ ΑΤ. ΡΥΙΠπΙα ΠΏ ΧΡ ΓΙ θη 86 

ΟΡΡΟΙΙ ον: ἀθηΐϊδηη ; τη] βαπὶ ΘηΪπὶ ΠΟΠΌΘα] δ ΠῚ 58] ΕὈ ΓΙ 5 δϑί, 
51 ῬῸΓ ΠΕΙΠΊΘΙΙΠῚ 6 {γ]ἃ οἷιβ. τηϊβίῖο ἀθἤηϊία 510, 564 8ἱ δίαᾶ 

ΤΠ] 8 915 ἰοιηρογθίμν, ἰΙσοῦ ΠῸΠ δ ΠυμΠΊΈΓΟῸ8 ἀδἤπηϊο5 ἐθπιρογὰ- 
τηθηΐαμη Τοαϊραίαγ. [οἰ π46 δπίθμῃ, 90, αασπι ΠΙΙΠΊΘΓΟΒ 6ΘΧ 

τ] ρ] ]οδ οπα οΥὐΐοβ, σοί! 18 ἀπο, (δν γα, [ἢ μ5Έ 1015 

ἐοπρουδέίοηθ ΡΥ ΠδΟΌΓΟΙ ΡγΔΘἀἸΙοδυθηΐ, ΟΠ] Π 6 ΠῚ ΤΠ]ΒΟΘ ΠῚ Πᾶ- 

[ΓΙ οἵ γΑΓ ΟΠ ΘΙ 605 ΙΘΏΟΓΑΒ56 ΔΥΡΪ. δΙϊδέ]9 Θηϊτη 60Π- 

Ποίαν δά ἄδθπ 15 πίον 586 αἴ νουβὶβ δἰ πη θηΐ5 (ἐν προσϑέ- 
σειν ἀριϑμῶν εἰσὶν οἱ τῶν μίξεων λόγοι 30), τι ΠῈ1Ρ}11- 
οδίϊο Ἰἰοοαπὶ ΠῸη Βαρδί, ῃἰβϑὶ ὉὈῚ τοβ ὁμοειδής 511 οἰ ν 

(οὐχ ἐν ἀριϑμοῖς "31 ααοά ἀδίηάα. Θχρ]!οδίαν 8. σογθ]β5: ἐν 
ταῖς πολλαπλασιώσεσιν). ΜᾺΠΕΙρΙΙοαπ 40 ἰρΊέαγ 51 Πογοί τηϊ- 
5610, 56 ΓΘ} Θ᾽ ΘΙ: ΘὨΓΟΤΠΙ, Θχ 4α1}115 δὰ ΘΟΠΠ ΟοΓθέμγ, ΘΔ 6 ΠῚ 

Π]ΘΗΒΕΤἃ ΠΠΘΠΒΕΓΑΓΡΙ ΟροΟΓίογοί, ὁ 99 ---ϑῦ; δύ ΠΙ ΠΗ γα ΘΘΠΘΤῸ 
ἀϊνοιβᾶ δὰ ϑιηΐ δ θιηθηΐδ, δὃχ 4αΐθ115 τηϊβέϊο οχϑίβε, οἵ, δὰ 
ὅ. 1092. 24. Ετρο ποη (οὔκουν 8 5ου] θη άνπι δϑί ῬΤῸ 
ναΐο.. οὐχοῦν, οἵ. ΑἸοχ. Ρ. 809, 28) ροίεϑέ δᾷιδθ 6586 Π.Π|6- 
ΓᾺΒ [61 {γἰἃ, 41, 5᾽ Π}Π|5ν 6 Δ] ]τ ἢ ΤΟΓΌΠΙ. 

6) 109341 ---ὐθ, Νιαμηοῦὶ δὶ οοῃϑβεϊαπηξ οχ τηθηία Ῥυ- 
{Πρ ΟΥΘΟΓΆΠ 5 5 Δ} 18} ΓΟΓΠΠ], 4πᾶ6 58} δαπάθπι οδααΐ 
ΠΌΠΊΘΓΙΠ (80 ΠοΙῚ απ πϑααϊῷ «αἰ 4αδοάδπι οἰ θη 580- 
ΠΟΙ Πα ΠΕΠΊΘΓΟ.), ἃ οροτίοθί θδάθπι βἰηῦ πΟίϊο0Π6 80 50 5ίδη- 
{ἰὰ, 411: φιοα α4δηη 510 Δβαγπι, οΐαβν15. ΘΧΘΙΡ ἢ ον! ἀ6η- 

[1ὰ 5815 ἀθοϊασδίιν. --- ϑ84 δἱ ρίυσα δὰ δαπάδθμι σδαὰηΐ 
ΠΕΠΊΘΓΙΠΊ, ΨΘΓΘΠΘ 8 ΠΕΙΠΊΘΙΙΒ ΟἸΠΏΪ 115 ΘΟΙΗΠΊΙΠἾΒ. ΡΓῸ Οδιιδἃ 
Ροίεβέ Βαβθϑσὶ, α8, πὲ 1186 στϑβ οἱ βιθιθοίδα 8165 βιηΐ δέ (οί, 

4υδ]65 οὐ πού τ νϑῦὰ βυιπίῷ Μοὶ Ῥυίμβαροτοὶ (] ἃ νἱ- 
Ασιϑῖος. τπϑίαρῃ. εἀ. Βοηῖ ΥὙο]. Π. 38 
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ἀθηίαν. ΘΟΙΙρΡΟβιιῖ586: βρίθ 1} ΠΌΠΟΙ ααππι ΡΥΔΟαΙ σαγθηΐ 
ἀϊσηϊαίθιη, φαΐ θιι8. ἴῃ ΤΟΡιι8. δἰ 8. ΠΌΠΟΙ νἱ8. σου ϑγθύμν ἀἸοί!- 
ἰδγαη!, βθρίθ πη] 6856 σοοᾶ 68, βορίθιη οπογάδβ (οἵ. Βόοἢ ἴῃ 

Τὰ αι. τοι. δία. ΠῚ 61, 75), βορίθιη ρ] εἰδά θβ, βορύϑηι 
ΔΠΠΟΒ πδία ΔΗΪΉΔ]ΠΪὰ ΡΙΙΟΓῈ5. ἀθηΐθθ ΔΡΊ]ΙΘΘΡ 6 (Ὁ] ααϊάρῃι 
Ατιβίοίο!β πάνυ ἐλεγχτικῶς, ΑἸοχ. Ρ. 811, 12, νυΐῆπηθ ἀδ 

ΟἸΩΠΙθι15. δΔηΪπη δ 1115 ἀἴοὶ 1 ΡΟ586 τποποί, α15, οἵ. ΗϊΙκί, δῃ. 

Π 2 544.}, βδρίθῃι ρΡιρη 586 068 Δαν βα8. ΤΟ Δ ῃοτιι ἀτ- 
"θη. Αἱ βαρίβῃδυ! ΠυμηΘΙῚ δίμγ81η [ἢ Οδιιδἃ 6586, αὖ τοί 

5η{ ρῥ]εἰδάππι βίθ! ] 6. οὖ ρδυϊον τ] 8, ἤθη. 5101 ρϑυβιιαβο- 
τἰδ, αἰ ΠΟ ΡῬΙΟΥΒΒ. 8. ὨΕΙΠΘΓΟΓΠΙ ΤΥ 5061}118. ΟΟΟδΘΟδίτι8 

Γαουϊ, --- ΑἸὰ4 ργδοίογθα χθιηρίαμη Αὐὶβίοίθ οβ αἰΐον, οχ 
40 4τι8π| ἔθη ἴῃ [18 5.4 1108 σαρίδη 15 Ρυίμαρο- 
Τ6ὶ νϑυβδί! βίηῦ ἃρρᾶγθαί. ΤὙ65 βιηῦ ΡΥΠΉΔΙΓΔ 6. ΒΥΠΏΡΒΟΠΪΔΘ, 

ἀϊαίθθβϑγοη, ἀἰϊαροηΐθ, αἰ αράβοη ; {γΓ68. ᾿ΐθπὶ οΟηβοηδα ἃραά 
σάθοοβ τπιϑι(αΐαθ ϑιιηΐ, απ886 ἀαρ]] θη 50Π0Π} ἈΠῸ 519:η0 608Ὲ- 
᾿πῃραηΐ, ἕξ, ψ, ζ. Ἠδβ φοιηϊηδβ σΟη80Πη88, “ΠΟ 8 ἢ) ΘΟὨΪαΠ- 

ϑαηΐ 50Πη08 ὈΪΠηΟ8, δ΄ 1ρΡ805 συμφωνίας ΠοΟΙΗΪΠ6. ΔρΡοΙγαηΐῦ, 

οὐ ἔγθβ ριορίουθα 6886 αἰχουιηΐ, αἶα τητιϑίσαθ. ΒΥΡΠΟΙΙΔΘ 

δοάθιη ΠιιμηθγῸ ἀαΠηϊγθηίαν. Αἴ, αἱῦ Αἰ, ϑιϑιηίηδ δ ΘΘΏΒΟΘΠη86 

ΒῸΠ βαηΐ ΠΘΟΟββαγΟ ΠΟ (ΘΥΠΔΥΙΟ ΠιμΠΘΙῸ οἰΓοιμβουρίαθ (ὅτι 

δὲ μυρία ἂν εἴη τοιαῦτα, οὐϑὲν μέλει 421}; αϊά δῃΐμι ἰμι- 
ΡοάϊΌ ᾳαοιηΐηι8 [ΠΟ γὰ5. 7 οὐ ο σοηϊιποίαθ τΠ0 51|95η0 ἄ6ῃο- 
ἰδππα8 (τῷ γὰρ 1΄ καὶ Ῥ εἴη ἂν ἕν σημεῖον «22, 46 ἀαίίνο 
τῷ, 4ᾳθη ἰῃ ἰδχία ροβαϊ ΡΓῸ ποι. τό, οἴ. ΟΡ) 5. ρΡ. 48), οἵ 
Ρϑυον 4118. δὐϊδ πη Θ᾽ ΘΠ ΔΓ ΘΟΏΒΟΠΆΓΕΠῚ ΠΕΠΊΘΓΙΠ διιρ᾽6ἃ- 

115. [Ι(ο ΒΥ ΡΠΟΉΪα 6 πηβίοδο [ἰσθῦ 5 Ρ]16 65. ̓ πίγα (θυ Πᾶ- 
τη ΠυμηΘσ ΘΟΠ  Ποδηΐαγ, ΘΟπροβίίαθ ἰδπιθ ΙΟΠρῈ ΡΟ8- 

Βαη0 6586 ρμίατοβ, α2ῦ. Οτοα δυίύίθιη {Γ68 ΡΟ ϊββί μη Θ0η80- 
Πᾶ5 ΘΙ Πἃ5 ΠΠηρτιὰ οἰ ηχιί, Ὠ181] τ 5] ΟΔΤ ΠῚ ΒΥ ΠΡ ἢ ΟΠ ΒΙΠῚ 
841 πυϊηθια ρου πηοΐ, 566. τοίθγθηάθιπι μοΟἴλιι5 6ϑύ δα πδίι- 
ΤᾺ οὐ ΟΥΘΊ ΠΟΙ ΘΟΠΒΟΠΔΓΙΠΙ; {Γ6 8. ΘΠΪΠῚ ΠΠΠ 51Πη0 ἴῃ ΟΥ̓́Θ 

Βοιμηἶβ. ἰοοἱ, αὐ! 8. ΔΡΡαΪδὶ 50ηὶ βἰ ρα] α5. οἰ Ποϊδηΐ {6 ἃ 5 
ΘΟΠΒΟΠᾶ5, Θυίαγ 8165, ἀθηίΆ 68, [800 18]68, απ 5[ Πα} 15. Π18 

ΘΘΠΘΥ 15. δαϊϊοϊαίαν ΠΠ6γὰ 51:0} (τριῶν ὄντων τόπων ὲν ἐφ᾽ 

ἑχάστου ἐπιφέρεται τὸ σίγμα «24, πο τῷ σίγμα, αὖ δάδιιο 

δϑύ νυ]Ἱοδύιμ), {γΓ68. δχϑιβίπηξ ΠἰΡογὰ 6 Θ᾽ ΘΙ]. --- ΗΒ. ἴῃ ΓΤα- 

μι.ι5 φασι ἃ460 ᾿πδοτϊηΐ Ρυ ΑΘ Όγοὶ ἀδίγθοία μα ΠΟ ρΡΟβϑαηΐ, 
ααοα 115 σοιμραγδηίαν ΗΠ ΟΙΠΘΙῚ ἱπέογργθίθα5 (Ομηρικοῖς « 27), 
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4ῸΣ ΤΠ 1551Π|ἃ ΙΔ ΘΟ. ΘΟΙΠΡΆΓΤΑΓΘ ΘΑ Ϊδὶ ΘΥΆν ον οἱ δά 

ἰρβᾶμπη στὴ ΡοΥ Πρ ηέΐα ΠΡ] χουϊπί. ΕΠ πὰ} 65 Γαοῦῖπξ 1186 

τη 6 ἸΠ ΘΡΡΓΘίθΠ), ΘΧΘΙΙΡ 5. Ατσ. ΠΠαβίταθ, ἴῃ αι θι18. 5] 

υϊά τηΐηι5. ν᾽ ἀθδία! Ρυβρίοαθπη, σορίοβα 80 Α]οχ. δβϑί οχ- 
Ρἰ᾿οἰέαπη. (ὐαϊπι5. αι] ἀθμῖ ἴῃ που ἰδί! 9 η6 ἢΟΟ ἀΠαΠῚ ΠηρΡΙῸ- 
βανθιια, απο ἀοχίγα Βοχδιηθίτὶ ραγίθ βἰθη Ποασὶ ραΐαΐ τὸ 
ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἕως τοῦ μέσου, 5ἰηϊδίτα τὸ ἀπὸ μέσου ἕως 
τοῦ τελευταίου ποδὸς τοῦ τροχαίου ρΡ. 813, 22; πδιηηι6 νἱοα 
γΟΙβᾶ ΡΔΓΒ ῬΙΪΟΙ ΨΘΓΒΒ. οὖ ΒΓ 6 η 0115 οὐ ᾿Θρ ΠΕ) 8 51η]- 
βίγαἃ δϑί, ΡΒ Ῥοβίθυιου ἀθχίγα, δὲ 11 φαϊάθιη, 51 δ ΘΒ ΓΆΠη 
Ροβαογὶβ τὴν χατὰ τρίτον τροχαῖον, ῬΑΙϊΐο ἰγθαπθηίαίδμη 
Ηοίμοτο δἂο τὴν πενϑημιμερῆ, δ τπουῖὶβ 6 ἀδοίυ] 18 Βοχᾶμιθ- 
ἐγαμπη σΟηΐθοογῖβ, οοίο οοῃίηδύ 5υ 85, ἤᾶ6ο ΠΟΥΘΗΙ. 

4 1093) 7 ---21. Ηϊπῃης ἴῃ πποάππὶ 51 415 βρθοίανθγ 
βϑῃηξθηξίαβ δοῦπαμη ΡΒΙΟΒΟΡΒΟΓΙΙΠΙ, 4] ΠΕΠΙΠΘΓΟΤΙΠ ΟἸΠΠΪηΟ- 

46. τηδέ οι! σα Γπὶ ΤΟΓαΠῚ ΔΙ ΓΘΤῚ1ΠῚ ΘΘηϊ5 ΡΓΔΘαἸσδηΐ Ϊέα- 
ΤΠ] νἱἐαρογδηί, ὁ 7, οὐ ἢ] αφα! 6 πὴ Οἃ 8 ἃ Δ ὈΟΠΪ 6856 60η- 

ἐδπάπηΐ, ΠΟ τη8]1, 9, ῬΓΟΥΒΙ15 ΟΠ] 8 ΘΔΓΌΠ Γαΐ ΘΥΔΠΘΒΟΘΓΘ 

εὐ δὰ ᾿ττϊίαπὶ τϑοίάοσγα νἱἀθδίαν, ἀποπίδιῃ δά Π]]]}11ΠΔ 6χ 118 
ΘΔ ΒΑΓΙΏΙ ΘΘΠΘΙ 5, 4186 (ἸΒΕΠχΊτη.15, ΠΠῚ ΘΤΟΤΊΠη Οδ.1588 {88 
τίθει ροίοβί. 864 ΠΙοοὲ [ἈΠ] ηδαν ααὶ Πα ΠΙ6Γ 18. Ο ἃ ἃ 5 ἃ πὶ ὈΟΠΪ 

ΤΊ] Ϊν 6 βίο Πδν εὐ, Ια] ἰδηη6 ἢ ὙΟΙῚ ΟΧ ΘΟΓᾺΠῚ 56 ηθη ἃ 

τηδηθέ; 51 6ῃ] ἀἄπὰβ ΡΟ μηι18 συστοιχίας, αἰίοταμη τοῦ 

χαλοῦ αἰίογαιῃ τοῦ χαχοῦ (οἷ. δ)ἀά 4 7. 1072α 31), 41 πὰ- 

ΠΊΟΥΪ δὰ παδίαγα δά {{|{4π|, 411 δὰ ἢδηὴσ 56116ΠῚ ουπηΐ τοῖο- 

ΤΘΠΩΪ; ΠΘη6 σ6ΓῸ ΠΕΠΊΘΙΪ αϑιι88 5πηΐ θΟΠΪ, ἤΘαὰ6 ἰά6πὶ 58}- 
βίδηξία βϑιηΐ δ ὈΟημπι, 564 Ρ6Γ δηδίορίδη ἐδηΐαμπι δα 1άθιη 
τράθυμξ δὰ απ ἴῃ δϑάθιη 5616 οοηϊαηρ πηΐαν (ἕν δὲ τῷ 
ἀνάλογον 18), νε]ε εὐθὺ ἐν μήκει, ἐν πλάτει τὸ ὁμαλόν, 
ἐν ἀριϑμῷ τὸ περιττόν κτλ., εἰ σύμπτωμα νεὶ οἰχεῖον συμ- 
βεβηχός (εἴ. δά 4 830. 1θ025ὅα 80) πυμπογογαμ οβί, ααοά νοὶ 
ὈΟΠΙ γν6] γ8}1} οὐ Πδίμιγα ΘΟ ΠΟ Π ΕΓ, 

6) 1093) 21 ---24. Ηδοο ᾿ρΊα. πδοαδββιία 0 4 Π| Γ6 γΕΓἃ 
᾿ηἰογοθάδί. Παιηθγβ ΟΠ] Ὠδίμγα ΓΟΙΠΠῚ 5ῖνα ΟΠ 5|γ016 πΊ8Ϊ8, 

δᾶ σογίθ ππῖσθ οδαϊξ ἴπ ΠιμηθΓΟβ τηδίμοιηδίϊοοβ; [46 4165 πὰ- 

ΠΟΤ, ΘΟΙΠΡΟΒΙ 111 6χ πη] δε! 8 ἸΠΊΟΓ 856 αν βὶβ οὕ ἸΠΘΌτη- 
Ραΐα 8, δαπθηη τιϑιπ δα Θχρ]]οδ ἄδηη ΘΟΙρΑΓΔ ἢ ἀδιην 6 
Ὠδέμγα πη ΠΔΓΠΊΟΠΪΔΘ Ὁ] ΪΔΓΠΠΥ6 ΤΟΙ 6Χ ῬΑΓΙΡθ5. ᾿ΠΊΘΡ 56 

τη] δ! 5 οοηδβίδηξιμη ΠΡ γα πραπθιηί. [Τίδαα6 Βδθο οοτΐα 
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ΠῸΠ ροίεοβε οδιιϑ δ[Γουγὶ οὐ ἰάθᾶθ ἰἀθα]οϑνθ ΠΕΠΊΘΥΪ 6886 
βίδα Δ {ἘΓ, 

ΗἸ5. δχροϑιθβ πηϊνθυϑαμη σοποΙα 41 46 ἀοοίγηα ὨσπιθΡο- 
ταιη ΡΥ Βαροτγθὰ οὐ Ρ]αίοηϊοα ἱπάϊοίπμι, ὁ 24 --- 29, Οσπὶ (οί 
ἃ0 ἰδης5 ᾿πΘρΕΠ|5. ΟὈΠΟΧΙΪ βιηξ Πογαπὶ ῥ᾽ δοϊζογιιη διιοίογα8, 

[0] 6 πἀα ππηϊγαπι βαηύ ρ5ἃ 4π86 ροϑαθγαηΐ ΡΥ] ΠοΙρία, Π66 
βοαποία ἃ ΓΟ 8. 56Η51 1105 Βα δία ἃ δβϑιρ Δ η]ἃ αϑέ ΓΘ- 
15. τη ἢ δι π [1 618. 



τ ἜΣ 

ΠλΡνὸ5. εἰ οαριτα ΝοιΑργϑϊσουιιπι ποπ 5] σαν], ΠΪδ ΠῚ Ἰηΐορτα οαρὶτα σοη- 

[ογεπάα βαηῖ; ἴρ505 ρῬαρίπαγτιτν ὨΠΙΘΤῸ5 ΓΟ 5 ̓ΐα ἸπΠαἀ σαν, τὶ ΡΓῸ 981; 

998 «αἱ. 1007, 1065 «αἱ. 5. ΒΟγθια: 81, 93 αἱ. 107, 165 αἱ. 

α Ῥυϊναϊΐνυτη, ποσαχῶς 122082. 

ἀβαρές 104Ρ14. 

ἀγαϑόν, 5γι. καλόν 113422. 191880. 
ἀἴξει καλόν 118482. 169486. --- 501. 
τὸ οὗ ἕνεκα αἃ 83431.-- τὸ ἀ. πῶς 

ἀρχή 1138. πῶς ἔχουσι πρὸς τὸ 

ἃ. αἱ ἀρχαί 191480. τὸ ἀ. πότε-- 

ρον ἐν τοῖς καϑηματικοῖς 118491. 

-- αὐτὸ ἄ. ορρ. φαινόμενον ὦ. 

118028. αὐτοαγαϑόν 96428. 

ἀγαπᾶσϑαι δι᾿ αὑτό 80.238. ἀγαπη- 
τόν 1τ16415. 

ἀγέννητον 9901. 

ἄγνοια, ορρ- ἐπιστήμη 82020. 116} 
23. --- ἀἴ5ι. ψεῦδος, ἀπάτη 1522. 

ἄγνωστος 1869. ἀγνωστότερος 9582. 

ἀγροικότερον 860271. 

ἀγύμναστοι 85814. 
ἀγώνιον σχῆμα 120α85. 
ἀδιαίρετος .1: -- 508. ἁπλοῦς 1140 

5. --- ἀδ. τῷ εἴδει; κατὰ τὸ πο-- 
σόν 9943. 114421.116419.21 (ἀδ, 

ἡ στιγμή 1024). --- ἀδ. κατὰ λό- 

γον, κ: χρόνον 184015. 

ἀδιάφορα 116818. 154} 4. 1838416. --- 
ἀδ. μονάδες 181018. 36. 182027. 
«ἃ μ 6. 

ἀδικία Ῥγίμαρ. 90424. 

ἀδιορίστως 8683. 

ἀδυναμία 146.29. ποσαχῶς ἃ 119" 
1ὅ. - ἀδ. διορισϑεῖδα ἢ συνει-- 
λημμένη τῷ δεκτικῷ δὰ 1558. --- 

1568021. 

ἀδύνατον ποσαχῶς δ 119015. ἀϊδι. 
ψεῦδος αα 141514. ἀδύνατον εἶναι 

δα 14106. συμβαίνει ἀδ. 102082. 

141011. 19. ἀδυνατώτερον 9819. 
ἀδυνατεῖν 13601. 138418. 

ἀέρινος 149826. 

ἄϑετον ἢ μονάς 116025. 30. 184Ὁ 
21. 39. 

ἀϑρεῖν 9801. 

«Ἄἴϊγυπτος 81023. ἈερΥραΙ Δα 174Ρ6. 

ἀΐδηλος Ἐτωρεά. 100}8. 

ἀΐδιος αἰσϑητὴ οὐσία 169.81. ΡΒ25. 
τὰ ἀ. πότερον ἐκ στοιχείων 188 

14. γένεσις ἀϊδίων 191812- --- τὰ 

ἃ. ἐνέργειαν ἃ 150Ρ06. οὐσίαν ἀ. 

εἶναι ἀνάγκη «ἃ λ 6. ἐν τοῖς ἀ. 

οὐϑὲν κακόν 151820. 

αἱρετὸν δι αὗτό 112α85. 

αἴσϑημα 110082. 163Ρ4. 
αἴσϑησις τὰ 80.22.28. 81010. 109Ὁ 

18. 110}02. --- α κοιναὶ αἷσ. «ἀ 

8114. ἡ αἴσ. ἀλλοίωσις 109Ρ}13. 

αἰσϑητήριον 1682. 
αἰσϑητός, ορρ. νοητὸς 90482. 9902. 
ἡ αἶσϑ-. οὐσία μεταβλητὴ 169430. 
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μ8. οὗ, 142425. 11048. 8143. τῶν 

αἰσϑ. οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη ζ 1δ. 

81484. 196029. πότερον παρὰ τὰς 

αἶσϑ-. οὐσίας ἄλλαι 91.484. 102Ὁ 
12. 169438. --- αἰσϑηταὶ ἐναντιώ-- 
σεις 161492. 

αἰτεῖσθαι τὸ ἐν ἀρχῇ «αἀ 106417. 

αἰτία, αἴτιον ποσαχῶς δά 113416. 

Ὁ. 

110026. οαάοτῃ ἔπΠᾺ}15 εἰ [ΟΥΠ8}15 

84 14401. 110Ρ026. εἴ, 5. ἀρχή. --- 
τὼ ἐγγύτατα αἴτια 14481. αἷ πρῶ- 

- αἷἶτ. τέσσαρες δὰ 88426. 

ται αἰτίαι 109431. Δα 883425. τὰ 

ἐξ ἀρχῆς αἴτια Δα 88424. τὰ ὡς ὁ 
λόγος αἴτια 110422. τὸ αἴτιον τοῦ 

συμβεβηκότος κατὰ συμβεβηκὸς 
121ᾶ8. 16546. --- αἰτίαν ἔχειν δὰ 

84010. 

αἰτιάσϑαι «ἃ 85421. 

165411. 

αἰών 112029. 175810. 

ἀκίνητος 169433. 

ἀνάγκη 1τ10884. Δα λ6. 

ἀκοή «ἃ .80425. 23. 
ἀκολουθεῖν αὐ 818421. τε 118496. 

14203. 14188. 

ἄχρος. τὰ ἄκρα 131825. αἵ ἀκρότα-- 

αἰτιατόν 

τι ΕΣ 5 

οὐσίαν. ἀκ. ξεύναι 

ται αἰτίαν 108426. 

ἄκρατος λόγος 10984. 
ἀκριβής δὰ 82.18. --- ἀκριβέστεραν 

ἀρχαί 1255τ, λόγοι 90015: 119ἃ 
11. -- ἀκριβέστερος οΡΡ. μαλα- 

κώτερος 16.481. “οοηϊ. λογικώτερος 

Ἴ180410; οἴ, 119516. --- ἀκριβὲς τὸ 
μέτρον 152}86. -- ἀκριβῶς 15181. 

ἀκριβολογία 9δα1ῦ. 

ἀκροάσεις 9482. 
ἀκρωτήριον 124.25. 

ἀλήϑεια «ἃ. 5305. --- 984390. Β17. 

20. 8308. 1091. 
ἀληϑὲς τί αὐὐθ25: ἀα 0. -- τὸ 

ὡς ἀληϑὲς ὃν ε4: --- ἀληϑὲς τού- 

τῷ, αλ. ἁπλῶς 1118. -- ἀληϑὲς 

εἰπεῖν αἀ 8907. 

ἀληϑεύειν περί τι 11049, περί τι- 
γὸς θ2ὅ. αληϑεύεσθαι κατά τυ- 

γὸς 11048. 111016. 1628 4. --ῤνρνρνψΨψ.ἅιωω͵ωιττςι«ι«ι«.«.«.«ις.«.«.«1ῆχὕειιιι“͵τιττιωι« τι͵ ΄΄΄΄΄΄Ἷὃἷ΄ἷἕἷὅ'5.΄Ῥἷ΄ἷ΄ἷΠἷἕΠΠΠὖὅΡῸ ΄ ς΄ 0ῸσὕτΠπ͵τπ|ι|ι2ι͵εΠ΄΄΄΄΄ῆ΄π;ςᾺ7ΊᾺ,6ἃ|ὥΤ-----ρ-ὖῦὺσρῦ οῷςᾧὦὥὁοἨἭ᾽|.".ὦὕ Ύ-᾽τῊΡστς» ἃ0Ό{06Ἣ0ἀἍΟ..-.-.--- 

ἀληϑινώτερον 1098. 

““λκμαίων 86426. 

ἄλλο ποσαχῶς «ἀ 154Ρ14. ἄλλο τι 

δα 144016. 

ἀλλοῖος περ. 109"20. 

ἀλλοίωσις 89421. 142.86. 169012. 

188452. 

ἀλλοφρονεῖν Ἠοτη. 109}80. 

ἄλογοι δυνάμεις αα 1460. ἄλογον 

9902. 102429. 1888. 

ἁμάρτημα 1δ1820. 

ἁμαρτία 18804. 184024. 

ἀμβροσία τ00412. 11: 
ἀμεγέϑης 115}29. 
ἀμερὴς καὶ αδιαίρετος 1186. 
ἀμετάβλητος 114028. 1194271. 

ἀμετάπειστος 115832. 
ἀμιγῆς 89015. 11. 
ἀμικτὸς 89Ρ1. 

ἀμοιβαῖος Ἐτηρ. 100Ρ15. 

ἀμυδρῶς 85δ418. 88428. 9318. 
110417. 

ἄμφω. τὸ ἐξ ἀμφοῖν 1119. τὸ ἄμφω 

δ 184012. 

ἁμῶς γέ πως 1322. 

ἀμφισβητήσιμος 9621. 

ἀνάγειν εἰς γνωριμώτερον 140520. εἰς 
ἐνέργειαν: τὴν ἀρχήν, τὸν λόγον, 

τοὺς ἀριϑμούς αἱ. 83828. 94Ρ011. 
10441. 28. 34. 136012. 151490. 

155029. 161818. 182087. --- ἄν. 
γραμμὴν 151425. 

ἀναγκαῖον ἀεῖ, 1π0}28; πασαχῷς 

112011:. δά. δδ5." 

: ἀποδεικνύναι 1251. 

ἀνάγκη ἀεᾷ, 106}580. ποσαχῶς 126} 

48. 164083. --- τὸ ἐξ ἀνάγκης ας. 

1628521, οοηϊ. ἀεί δα 115014: Ορρ. 

ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, συμβεβηκός 1258 

15.18. 20. 126028. 164}098.. 
ἀναγωγή: 10681..121014..161411.16. 

ἀναιρεῖν 9018. 119814. 18288. ἄν. 
τὴν σκέψιν, τὸ ἐπίστασθαι, τὴν 

οὐσίαν αἱ. 9209. 94020. Τ07820. 
112015. 162011. 163011. --- Ῥᾶ55. 

100029. 1068. 165414. --- ἄναι- 
111018. 

1τια85. ἀεὺ ἔστιν ἀναιρεῖν 4041. 

ἀναγκαιότερον 

3, τ 
ρεῖσϑαι ἀναιρουμένων 



ἀνακάμπτειν αὰ 9403. 
ἀναλλοέωτος 113411- 

ἀναλογία. κατ᾽ ἀναλ. ἕν 116032.Ψ 

118418. 1710432. Β26: 

ἀνάλογον α 148Ρ1. τὸ ἄν. συνορῶν 

ὦ 148487. ἕν τῷ ἄν. 1Τ0Ρ1Τ. 

1114. 26. 198Ρ18. τὸ αὐτὸ καὶ 
τὸ ἄν. 18904. 193019. 1488. 

ἀναλύειν τοὺς λόγους 1623018. 

ἀναλυτιχά 105}4. 

ἄναξαγόρας, οἷὰ5 νϑυθα αἰίοσγιιηξτιιν 

101025. 1092 --- 28. 156028. 

ΠΟΙ ΘΙ ΟΓΑἴτν 8441] --τ 16. Ρ18. 

85418 --- 21. 88417. 28. 894390 -- 

Ὀ21. 91416. 119020. 109127.1138ἃ 

26. 168025 -- 30. 169021. 831. 

11245. 1758. 1911]. 

ἀναξέμανδρος οοτητα. 169022. τὸ- 

βρίοῖταν 88430 (9). 152510. 169" 
16. 

Ἀναξιμένης δοτατη. 8485. ΤΕΒΡ. 8.88 
80. 9649. 153016. 

ἀνάπτειν εἰς τ. ἀριϑμούς 11802}. 

ἀναφέρεσθαι πρός τι τ04825. 26. 

145028. 

ἀνελεύθερος μιχρολογία 95412. 
ἀνελίττουσαι σφαῖραι 11 482 544. 

ἄνθρωπος ἄνϑρωπον γεννᾷ δὰ 1828 

25. ἱ 
ἀνϑρωποειδεῖς ϑεοί 91Ρ10. 11405. 

ἀνικίω Ῥγῖμ, θθ0α24 ν. ]. 

ἄνισος. τὸ ἄνισον 18105. 188}82. 

1896 ---1ῦ. 

ἀνισότης 101028. 

ἀνόμοια ποσαχῶς 118819. 

ἀνομοιομερὴς 12 4816. 21. 
ἀνόρουσε Ἐταρ. 100}15. 
ἀνταναιβεῖσϑαι τὰ 140422. 

ἀντειπεῖν 9611. 

ἀντίδικος 9583. 

ἀντέϑεσις τετραχῶς δὰ 118420. 

ἀντικεῖσϑαι τετραχῶς 155488. -- ἀν- 

τιχκείμενα ποσαχῶς «ἃ δι. 1518 

88. ἀἶξε, ἐναντίον 1698. ἀντικεί- 

μεναι φάσεις τὰ 1626. ἄντ. δια-- 
φοραΐ 116825. ἢ μεταβολὴ εἰς τὰ 

ἄντ. 111}084. 169}4. 
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ἀντικειμένως 1118. 118411. 18. 88. 
1481. 154015. 

Ἡντισϑένης 124082. ᾿Αντισϑένειοι 
148024. 

ἀντιστρέφειν 116528. 161817. 
ἀντίφασις γ 8-- 6. κ 5.6. οὐϑὲν με-- 

ταξὺ τῆς ἃ. γ1. 168Ρ19. --- ἀἴσι. 

στέρησις, ἐναντίον 15581. τὰ κατὼ 
τὰς ἀ. 168821. 234. 

ἀντίχϑων «ἃ 86.812. 
ἀνυπόϑετος 105014. 

ἄνω αἃ 92411. ἀνωτέρω 9086. 10δἃ 

894. 

ἀνώνυμον Ἰδθα2δ. 138814. 
ἀξίωμα, ἴ. 4. Ξεπίοητῖα ἀα 1010 1. 1178 

831. τ ἴ. 4. ἀποδεικτικὴ ἀρχή τὰ 
96026. 10ὅα20. --- 190496. 

ἀόριστος 89018.11043.163428. 1928 

13. - ἀ: ἡ ὕλη, τὸ συμβεβηκός 181 
51. 101029. 165425. -- εἴ. δυάς. 

ἀπαϑὴς «ἃ 9126. 5γη. ἀμετάβλη- 
τος 119427.91. 179411. 

ἀπάϑειω 146418. 

ἀπαιδευσία «ἀ 105}. 

ἀπαίδευτοι 143024. 

ἀπαντῶν 168018. 1836414. 

ἀπάντησις 109820, εἴ, ἔντευξις 11. 

ἀπάτη ἀϊοι. ἄγνοια 1522. ἀπατῆς 
ϑῆναι 151}25. 

ἄπαυστος κίνησις 112821. 

ἀπειρήπασι 191028. 
ἀπειρία ορρ. ἐμπειρία 8145: ΟΡΡ. 

πέρας 88428. 

ἄπειρον ἃ α 2. --- οὐκ ἄ. τὰ αἴτια 

ἃ ἢ. 114829. ἄ. μέγεθος οὐκ ἔστιν 

113.10. τὸ ἀ. πῶς δυνάμει 1489. 

τὸ ἀ. οὐκ ἐνδέχεται νοεῖν 9402. 

9921. ἄ. χατὰ τὴν πρόσϑεσιν 

94080. ἃ. ἐπὲ τὸ ἄνω 10109: τὸ 

ἄ. ὡς οὐσία καὶ ἀρχὴ 81.416. 9049. 

μὸν. τὸ ἄ. ἐκ μεγάλου καὶ μικροῦ 

81026. -- εἰς ἀ. βαδέζειν ν-. "ν. ν-.; 

ἐένωι 9448. 8. 20.}4. 190085. 1828 

8. 1102. προιέναι 160486, εὖναι 
δὰ 110422. 

ἀπέρχεσϑαι ἐκ τῆς αἰσϑήσεως 1 4083. 

ἐκ τ. ἐντελεχείας 13646. 
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ἀπλανῆ ἄστρα λΊ. 
ἁπλοῦς ἀἶϑι. ἕν 112482. 5γη. ἀμιγής; 

ἀδιαίρετος 89017. 11405.--- ἁπλᾶ 

σώματα «ἃ 8446. ἁπλῆ γένεσις 

169010. 188438. ἃά 14201. ἁπλῆ 

οὐσία, τὰ ἁπλὰ 112882. 121021. 

14109. ἀπ. κίνησις 16849. τὸ ἅπ. 

κυρίως ἀναγκαῖον 116012. τὸ 

ἁπλούστερον μᾶλλον ἀρχή 159» 

85. ἁπλούστεραν ἀρχαέ ορρ. ἄκρι- 
βέστεραι 1251. 

ἁπλῶς «δὰ 8121. 11508. 120}83. 
12θ0493. 149428. 152419. 

ἀποβολαί 118884. 165481. 

ἀπογίγνεσϑαι 149411. 
ἀποδεικνύναι ἁπλῶς 1156}8. ἐλεγκτι- 

κῶς 106811. 
ἀποδεικτικὴ ἐπιστήμη 9115-80. ἅπο- 

δεικτικαὶ ἀρχαί 4 96Ρ026. σπουδὴ 
ἀποδ. 1133. 

ἀπόδειξις 9281. 111022. ἀπ. περὶ 

πάντων εἶναι ἀδύνατον ἃ 9181. 

οὐκ ἔστι τοῦ τί ἐστι 9142. 1259" 

14. 16449, οὐδὲ τῶν αἰσϑητῶν 
189}28. --- ἀπ. ἁπλῶς, πρὸς τόνδε 

16 282. λογικοὺ ἀπ. 1815021. φέ- 
ρειν τὰς ἀπ. 10ὅ826. 181521. 

ἀποδέχεσϑαι 8104. 10588. 9581. 

ἀποδιδόναι 140080. 1δ69427. --- τὸν 
λόγον, τὸ αἴτιον αἱ. 164428. 1188 

8δ. 146δ422. 181018. 192411. τὼ 

φαινόμενοι 113081. 11441. ἀποὺ. 

τι ταῖς ἀρχαῖς 18 4485. --- αα 148} 

16. 15188. 

ἀποκχρένειν 1488 (εἴ. 8956. 14). 168 
90. 

ἀπολαμβάνειν δά 161021. 

ἀπολελυμένον, τί ἀὰ 181}8. --α 1858 

16. 

ἀπολογίαν ἔχειν 1011. 

ἀποπέφυκεν (ἴ) τα 112416. 

ἀπόρημα 104884. 11186. 17781. 
ἀπορία «4 βι. --- ἀπορίαν διαλύειν 

161015. 162081. διέρχεσϑαι 880 

21. 

ἀπορωτάτη οὐσία 129488. 

ἀποτέμνεσϑαι 10882 4. 

ἀποτρώγειν δὰ 10182, 
ἀποτυγχάνειν 9381. 

ἀπουσία 104814. 

ἀποφαίνεσθαι 8448. 93011. ἐδίᾳ 

1421. 

ἀποφάναι πρὸς τι 1121. 

ἀπόφασις ἀϊοὶ. στέρησις 104412. ἀἶοι. 

ἐναντίον 1129. ἀπ. στερητική δὰ 

1ὅθδα11. αἷ ἀπὸ τοῦ α ἀπ. 122Ὁ 
92. ἰδέαι τῶν ἀπ. 90018. 179410. 
- ἀπόφασις ᾿. 4ᾳ. γνώμη «ἃ 118 
16. 

ἀποφορᾷ 58γπ. ἀποφάσει 146Ρ14. 

ἅπτεσθαι 9842. 10284. --- 85024. 
169024. 

ἄρα 144435. 

ἀρετὴ τελείωοίς τις 121020. 

ἀριϑιητικὸς ἀριϑμός 188516. ἡ ἄρι- 

ϑμητικὴ ἀκριβεστέρα τῆς γεωμε-- 
τρίας δὰ 82.828. 

ἀριϑιιός ἀεἴ. 18845. 1850}. 15748. 
ἀρχὴ ἀριϑμοῦ τὸ ἕν 152024. δὰ 

116018. ὃ ἀρ. τίνι εἷς τ4455 (εἴ. 

9241). ἀριϑμοὶ ποιοί τινες 120}8. 

τετράγωνοι κύβοι 1981. πρῶτοι 
Δ 81054.(181.29.) ὁ ἀφ᾽ ἑνὸς δι-- 

πλασιαζόμενος ἀρ. 84 18446. ἀπει- 
ρος, πεπερασμένος 188086. ὕστερα 

γένη τοῦ ἀρ. 18541. ἐν ἀριϑμῷ «ἃ 
192027. ἀριϑμοῦ λόγος ν- ον. τ-τ 

ὃν κατ᾽ ἀρ., ἕν ἀριϑμῷ 116531. 

118418. 990338. 160029. 154834. 

181}012. ἢ ἐνέργεια ἣ κατ᾽ ἀρ. 151 

482. --- οἵ ἀρ. πότερον οὐσίαν 101 
026. 160012. 8119. 188428. ἄρι- 
ϑμοὶ νοητοί 90432. ὃ τῶν εἰδῶν 

ἄρ. 181821.183}8. 190}083. εἔδη-- 
τικὸς ἀρ. 1865. 188084. 190585. 
ἄρ. ἀσύμβλητοι «ἃ μ6. πρῶτοι 

181829. ἄρ. τέλειος μέχρι δεκά-- 

δὸς 184432. μοναδικὸς δὰ 180}80. 
ἀριϑμητικός 1823016. ἀριϑμοῦ τίς 

διαφορά 1881. πάϑη, στοιχεῖα, 
γένεσις τῶν ἀριϑμῶν 190821. 86 

Α11. 191828. ἀνάγειν εἰς τοὺς ἀρ. 

1396012. 



“Ἀρίστιππος εοχηπι. 9688. γ65Ρ. 118 
498. 

“Ἡριστοτέλης 5005 ἴρ86 ᾿ἶθγοβ8 σϑϑρὶ- 
οἷϊ, Πρὸς. ρμγϑίοδς ἀἰβοιρ!ηδο: .4 

8843. 86412. 86Ρ080. 88422. 89 

424. 98111. η14208. 9.149086. κα 

1694834.162031.λ11845.82. “1176 

49. 186423. γ188024; Ληαϊγίοα 
Ροϑίοιϊογα: δι25α84 (). ζ13108; 

Ἐπτοα Νῖο.: “481}025; τὰς διαι- 

ρέσεις, 5. τὴν ἐκλογὴν τῶν ἐναν-- 

αἰὼν γιθ48} (εἴ, αἀ "ι..1.) 584... 
154480. ΚΙ6Ι815. λ11202 (εἴ, δὰ 

.. 1.); πθγοτα ἄς Ῥυιμαρ. ρἰδοῖεῖ5: 

«Α86412; αἰϊο5 Ἰρβογιιπὰ ΝΙειργυ- 

βἰοοσυσι Πρτοβ: «4: β96}8. 14. 917 

4. κΙ59419. -- Β: 498.26.γ104 

82. 15 8010. 0116}1.17741.186 

«84(9). Β15.--- ΓΖ; 9.145082 (9 εἶ. 

δα ἢ.].). τ Δ: ε12844. ζ128411. 

ϑι4θαδ. 149Ρ4. ε152415. 1558 2. 
Β1. 156085. --- Ε: η14244. -- Ζ: 

142418. 20. 143016. 9:145}82. 

149021. 153017. -- Η: ζ13τὰ 

20.--- Θ: δι1109. ε121029.}λ1712 

84 (9). ν188024. --- «41: ε121419. 

ζ181α13 (Δ μ εἰ νῇ). --- 7: 142 

822. ν190415. 28. -- ΙΝ: μ118Ρ}8 

(απ λῦ εἴ. (οπητα.) --- Αὐῖϑβε. ρίδοι- 

ἴουτιπ ΔΘ Πποστιτὴ [6 5.15 εἴ ᾿πάοχ, δα 

81014. 102Ρ012. 191015. 

ἁρμονέα 8648. 85081. ἑπτὰ ἅρμο- 
νέαι 198814. 

ἁρμονικώ ΄ττῖταδ. ἡ ἁρμονικὴ 1188 
14. 91021. 

600] 

ἀρχαῖος 169425. 89411. 

ἀρχὴ τὸ συναναιροῦν 1601. μᾶλλον 

ἄ. τὸ ἁπλούστερον 159585. τὼ ἐξ 
ἅ. καὶ τὰ ἀΐδια τδ1α20. αἵ ἀ. ἀλη- 

ϑέσταται 93028. ἔστιν ἀρχή τις 

9441. ἀρχὴ ποσαχῶς αἂ δι. ἀρ-- 

χαὲ τέσσαρες, τρεῖς ν.5. αἰτέα. τὼ 

ἐξ ἀρχῆς αἴτια τὰ 88424. ἀρχαὶ 
ἐν τοῖς λόγοις, ἐν τῷ ὑποκειμένῳ 
δα 9682. --- ἀρχὴ τὸ ἐξ οὗ, ἐν ὕλης 
εἴδει, ὡς ὕλη, σωματικὴ 8324. 1. 

864171. 8784. --- ὅϑεν ἡ ἀ. τῆς κι- 

νήσεως, ἄ. κινητικὴ, στατικήν με-- 

ταβλητική, ὡς κινοῦν, ἐν ἄλλῳ, 

ἐν αὐτῷ 84421. 149Ρ1. 8. 146414. 
μά. 110025. 1. --- ἀρχή, εοπὶ. οὔ-- 

σία 1419. 169428. ΙΤ0Ρ25. 176 
424. 180}6. 32. ἄ. 5γπ. αἰτία τἀ 
8845). 119417. 5γη. στοιχεῖον τὰ 

114426. - ἀρχαὶ τῶν φϑαρτῶν 
καὶ τῶν ἀφϑάρτων τ0046. ἀρχαὶ 

ἐναντίαι 181480. εἴ. 86423. 1040 

81. ἃ. πῶς αἱ αὐταί, πῶς ἕτεραι 

λη--ο. ἀ. ἀριϑμῷ ἢ εἴδει ἕν 99 
Ρ25. 160}028. ἀ. καϑόλου ἢ ὡς τὰ 

καϑ' ἕχαστα 1081. 160}19. μι10. 
οὗ 1τ1420. ἄ. δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ 

102082. ἄ. πῶς ἔχει πρὸς τὸ ἀγα-- 

ϑόν 191829. 192411. --- ἀρχαὶ 
ἀποδεικτικαί κα 96026. βεβαιό-- 

ταται 10509. 11. 18. 22. γνωρι-- 

μωτάτη 105018. πιστοτέρα 1628. 

ἀνυπόϑετος 105014. --- τὸ ἐξ α. 
κείμενον 1080. --- ἀρχαὲ ἄπειροι 
Απᾶχαρ. 84418. ἀρχαὶ δέκα Ῥγιμ. 

ἁρμόττειν τινί 1222. ἐπί τινος 181 
420. 

ἄρρεν καὶ ϑῆλυ ι9. 

ἄρσις τὰ 119Ρ16. 
ἀρτᾶσϑαι 103511. 
Ατᾶς. ἴῃ ργαβάϊοαίο, δὰ 96}0}27. 98 

μ4. 141432. 

ἄρτιος, τὸ ἄρτιον Ῥγίῃ. 86418. 90 
9. 191824. 

ἀρτιότης 104Ρ11. 
ἀρύϑμιστος δὰ 114021. 

ἀρχαϊκῶς τᾷ 18982. 

86432. -- τὴν ἀρχήν 86812. 
ἀρχηγός 835020. 

ἀρχικώτεραι τέχναι αἃ 81.480. ἄρχι- 
κωτάτη ἐπιστήμη2. 11.94.96} 10. 

ἀρχιτέκτων «τα 81430. 

ἀρχυτεχτονικαὶ τέχναι δα 113414. 

ἀρχοειδές 9982. 

ζρχύτας 1438421. 
ἄστατον σῶμα 118431. 
ἄστρα λ8. ἡ τῶν ἀ. φύσις 118484. 
ἀστρολογία 89Ρ83. 91Ρ16. 8δ. 178 

Ρδ. 117182. 
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ἀσύμβλητος 1581. --- ἀσ. ἀριϑμοί 
δα μθ. 

ἀσύμμετρος, ἀσυμμετρία τῆς δια-- 
μέτρου «ἀ 838416. 

ἀσυνήϑεια 9582. 
ἀσύνθετα τῷ γένει 1561021. ἀσύν- 

ϑετοι οὐσίαι 151}117. 21. ἄσυν- 
ϑετώτερος 140428. 

ἄσχιστος 1388414. 

ἀσώματος 88425. 25. 

ἄτακτα καὶ ἄπειρα 16δ426. 
ἀταξία 8541. ορρ. εἶδος 170}28. 
ἀτελές 192418. 177819. 
᾿ἄτλας 128420. 

ἄτομος γραμμή, μέγεθος 92.452. 183 

Β18. -α ἀτομα τῷ γένει 11886. 

ἄτομα εἴδη ἃ 9809. 1848. 168 
418. τὰ ἀτ. 1. ε. τὰ καϑ' ἕχαστον 

96029. 99412. 

ἄτοπα συμβαίνει, ν-. 5. ἢ. ν. ἀτοπώ- 

τέρα 189Ρ17. 

αὔξησις τ42.85. ορρ. φϑίσις 169" 
11. 1884391. 

αὐταρκὲς 191516. 18. 19. 

αὐτὸς. προστιϑέντες (Ρ]ατοηϊο) τοῖς 

αἰσθητοῖς τὸ ῥῆμα τὸ αὐτό 140 

084. δα 9185. αὐτὸ ἕν, ὁν. 1018 

22.21. αὐτοάνθρωπος 9129. 119 
083. 1408. 18148. 11. 184514. 

18. αὐτὸ γὰρ ἄνϑρωπος 9158. 

αὐτὸ ἕχαστος (αὐτοέκαστος ΒΙ) 

ἄνθρωπος 184821. ἀυτοίππος 140 

μ88. 184414. αὐτογραμμή 186} 

14. αὐτοδιπλάσιον 905082. 1798 

48. αὐτοαγωϑόν 96.428. αὐτοεπι- 

στήμη 150586. αὐτὸ ἄλφα 187α9. 
αὐτοεῖδος αα 1871α6. 

αὐτόματον 9γη. τύχη, ορρ. φύσει, 

τέχνῃ 84014. 132418. θ238. 1848 

10. Ρά4. 1τ041. ἀἴ5ῖ. τύχη τα 16δἃ 

80. --- ταὐτόματα τῶν ϑαυμάτων 
δα 88414. 

ἀφαιρεῖν τῇ διανοίᾳ 186}8. 28. ορρ. 

προστιϑέναν 10108. 180438. 

ἀφαίέρεσις δα 82421. --- ἐξ ἀφ. 161 

429 οἷ. 111010. 

ἁφή 114022. 110810. 18δ83. 

ἄφϑαρτον καὶ φϑαρτὸν γένει ἕτερα 

10. --- οἴ, ἀρχή. --- ἄφϑαρτοι οὐ-- 
σίαν 140}81. 

ἀφίεναι ἂν κοινῷ 81014. ἐκ τῆς με- 

ϑόδου 191820. 
ἀφιστάναι. ἀπέστη αα 156}28. 

ἀφομοιοῦν 192}18. Ρᾶ55. 85088. 
ἀφορίζειν 148519. 160021. κατ΄ εἰ- 

δὸς ἕν 81410. ἀφωρισμένος 102 

11. 148ὀ᾽5. 111026. ορρ. δυνά- 
μευ 102428. 

ἡἠφροδίτη 113}31. 

ἄχρων 8989. 

ἄχυμον 89010. 

ἀχώριστος 1520171. 

ἄψυχος 8104. 146486 εἴ, 14784. 

βαδίζειν μέχρι τινὸς ἀρχῆς 121011. 

ἐπ᾿ ἀρχὴν καὶ τέλος 1δ50α7. εἰς 

ἄπειρον 100028. 10649. 1124812. 
22. 12209. 1334. 141522. 

βάϑος 120812. 14. 

βαϑὺ καὶ ταπεινόν 9218. 120421. 

186ὅ411. 189018. 

βαένεσϑαι ἐννέα συλλαβαῖς 198480. 

βάσις ϑεοπι. 151428. ταδὶ, 1871086. 

βέβαιος, 5γπ. γνώριμος αἱ. 108416. 

11. 1094. 111018. 

βία ορρ. πειϑώ τ09418, τὸ βίαιον 

καὶ ἡ β. εοηϊ. ἀνάγχη 115826. 28. 

5γη. παρὸ φύσιν Ό1δ. 

βιαζειν πρὸς ὑπόϑεσιν 18588. 
βλέπων μᾶλλον 86}28. 

βοᾶν ὡς ἑλκόμενα 191810. 

βόμβυξ 1930. 

βούλεσϑαι, ορρ. σαφῶς λέγειν, διαρ-- 

ϑροῦν 89019. 102028. ὡς βουλό- 

μιεϑα λέγειν 186019. 

βουλητός 112428. 

βροντή, τέ τὰ 141525. 

γαλήνη δα 148424. 

γάμος Ῥγίπ. 118528. 
γένεσις, γίγνεσϑα: ἔκ τινος, ὑπό τι- 

γος, τί 132418. 138424. 144524. 

149}28. ἔκ τινὸς 1. 6. στέρησις εἰ 

ὕλη 1389. 1832820. 156}11. 188 



11. 169}18. 20. 94427. --- ὑπό τι- 
γος, φύσει, τέχνη κτλ. αἀ ζ1. γεν. 

φυσικαί 182416. γέν. ορρΡ. ποίέη- 

σις 182.26. γίγ. ἐξ ὁμωνύμου, συ»-- 

ωὠνύμου, ὁμοειδοὺς 134121. 110 
ἃ5.149}59. γίγ. ἁπλῶς, μὴ ἁπλῶς 

δὰ 14251. γίγνεται τὸ σύνολον 

8. 142480. 169085. 110815. οἵ. 
8111. τὸ γιγνόμενον δεῖ διαιρε-- 

τὸν εἶναι 133012. 149}085. οἵ 182 
581. 9956. --- γενέσει πρότερα; οὐ-- 

σίᾳ ὕστερα τὰ 89.815. 15084. 
δμῖϊι. 05. αὐ 90Ρ014. 120012. 
γεννᾶν ν.5. ἄνϑρωπος. --- γ. τὸν ἀριϑ- 

μόν, τὸν κόσμον 89084. 160Ἀ8. 
γεννητὸς 121α29. 1692. γεννητὴ 

ὕλη αἀ 142884. 

γένος τί 154080. 151038. ποσαχῶς 

αὦ δ28. ἀϊδι. καϑόλου δὰ 128084. 
γ. πρῶτον, ἀνωτάτω, ἔσχατον, 

ὕστατον, τελευταῖον, ἐγγύτατα 95 
θ29. 98016. 99431. 1294217. 134 

1. 131080. 159021. τὸ γ. πρῶ- 

τον λέγεται ἐν τῷ τί ἐστι δὰ 122 

421. εἴ. 9805. 18. γένος --- διὰ- 

φορά 114011. 116424.181819.21. 

142082. τὸ γ. ὕλη τῶν εἰδῶν αἀ 

1248. 1886. γένος, διαφορά --- 

εἶδος, δρισμός ζ 12. 15101. 114} 

10. 123024. 9984.128018.25. 159 
586. τὼ ὡς γένους εἴδη τα 91481. 

τὰ γ. πότερον ἀρχαΐ 98.120. 159 
Β21. 142414. τὰ γ. οὐκ οὐσίαι 

142821. 158021. ζ 182. 

γέρας διμηοη. 52081. 

γεωδαισία 91026. 52. 

γεωμέτρης 105831. 118.25. 189422. 

γεωμετρία 91021. 

γεωμετρικός 88820. 92821. 1613. 
γῆ 8949. 

γήϊνος 149420. 22. 

γέγνεσϑαι, ν. γένεσις. 

γιγνώσκειν 1811 (εἴ, θ20). 128487. 
θῶ. 94022. περί τινος 9182. 

γνωρίζειν, ἀΘ6 56ηβῖθιι5 80426. 136 

ἃ6. -- 5σγῃ. ἐπίστασϑαν 5ἴχπ. 940 

80. 8106. 88525 (οἴ, 1316). 91 

6003 

1. 2. 4. 104820. 28. ΒΊ. 1068 28. 

9805. 18648 (εἴ, 9615). --- περέ 
τι 105428. περί τινος 1871416. 

γνώριμος 162414. 5γ0η. γνωστός 129 

Ρ4. γν. φύσει, πρὸς ἡμᾶς ἀὰ 129 
8. γνωριμωτέρως 158014. 

γνωριστικὴ ἐπιστήμη 104}026. 

γνῶσις Β1Ρ11. 149Ρ17. γ. τοῦ ὁμκοέου 
τῷ ὁμοίῳ χὰ τ00Ρ6. 

γνωστός, ἀρχὴ τοῦ γ. 116520. 
γόμφος 142818. 

γονὴ, ἀἴδι. σπέρμα ἃ 111081. 
γράμματα 1τ0043. 

γραμματική 1083020. 

γραμμὴ τέ 116526. γραμμῆς ὃ λό- 
γος Δ 186Ρ18. 148488. γρ. αἷσ- 

ϑηταί 981. γρ. οὐκ ἐκ στιγμῶν 
101018. γρ. ἅτομος δ 92822. 
184Ρ1. 

γυνή 1τῦ8429. 

δαιμόνια «τα 111012. 

δάκτυλον ὑποβάλλειν 16848. ἐπάλ- 

λαξις τῶν δ. αἀ 111433. χυνεῖν ὃ. 

Οὔὐδιυ]. 110418. 

δεχάς, τέλειος 8648. 1713420. 184412. 

δεχτικὸν ἀμφοῖν 118423.. 29. 32. 
δεσμῷ ἕν 1425171. 

δεῦρο, τὰ δεῦρο «τἀ 16089. 

δηλοῖ Ἰηΐταπβ. δ4 186ἈΡ5. 

δήλωσις ορρ. ἀπόδειξις 125516. 

Δημόκριτος δοταπι. 8504---20. 1098 

21. Β11. 15. 1899. 142011. 169 

Β28. 118020. τᾶβρ. 1840271. 

δημοτικὴ ὑπόληψις 89411. 

διάγραμμα «τἀ 9852. 

διαγράφειν 15.4.80. 
διαγωγή τὰ 81018. 

διάϑεσις ποσαχῶς τ δ .19. το 1985. 

διωαϑιγή, Πετλοον. δὰ 855}015. --α 142 
Β14. 

διαιρεῖν ταδίμετα. 1028. Ἰορῖοθ 108 

819. 21. 21. 16202. -- 1512. «ὦ 

121033.. 169434. --- τηρα. 1048 

28. 128410. 1291. 

διαίρεσις 116}4. δ. --- τηδίμοτω. 102 

419. Β10. 148Ρ16. 160014. 19. δα 
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94028. --- Ἰορίοε δὰ 127}19. 137 

Μ28. 1172Ρ2- 

διακεῖσθαι 122011. 108030. 1681. 

διακόσμησις 8646. 

διακρίνειν ορρΡ. συγκρένειν 8542 4. 28. 

δὰ 115428. 

διάκρισις 84.415. 8893. 

διακριτικὸν χρῶμα 15108. 10. 19. 

διαλέγεσθαι 8988. 101420. 118429. 

πρὸς αὑτόν 10608. ἐξ ὁρισμοῦ 
1121. 

διαλείπειν 8647. 

διαλεκτική, διαλεκτικοί δὰ βὶ ἴπῖ. 

95028. 104011. ὃ. ἐσχὺς οὔπω ἦν 
δα 118Ρ}25. 

διάλλαξις τωρ. 11582. 

διαλῦσαι ἀπορίαν 1638. 18. 

διαμάχεσθαι 92420. 

διάμετρος ἀσύμμετρος δὰ 88816. 
διαμφισβητεῖν 162}84. 

διανοεῖσθαι 114025. 

διανοητὸν ἀϊοὶ. νοητόν ἃ4 1122. δια-- 

γοητικὴ ἐπιστήμη «τὰ 12506. 

διάνοια δ 8415. 11282. 1256. --- 
συνάπτειν, διαιρεῖν, ἀφελεῖν, δρίσαι 

τῇ δ. 5ἴπι. 121082. 186}8. 165422. 

113512. 10984. (διάνοια 1. ᾳφ. δόξα 

109416. 6. 8485. 8609. ορρ. λέ- 

γειν 8584.) ἐφιστάναι τὴν ὃ. 8104. 

γίγνεσθαι ἀπὸ δ. 1495. 110881. 
διὰ πασῶν 1138428. 883. 
διαπορεῖν τα 95428. 

διαπόρημα 158Ρ010. 1161. 186Ρ}15. 
διαρθροῦν αα 86}. 

διασαφηνίζειν 8602. 

διάστημα τααῖῃ.1 8580. ]οβ]ςε 15589. 

διὰ τί, ορρ. ὅτι 81012. 429. οἵ. 141 

410. διὰ τέ πρῶτον ἃἀ 8829. 

διαφέρειν, διάφορος, διαφορά. διά-- 

φορον ποσαχῶς τα 118412. ἀριϑ-- 

μὸς δ. 181088. 85. Δ6 μ6. --- δια-- 

φορὰ «τί Δα 120438. 154023. --- 

120485. ὈΣ). 15. 15841. ἦ ὕλη οὐ 

ποιεῖ δ. 15806. ἀϊδι. ἑτερότης, 

ἐναντιότης δά 104420. διαφ- γέ- 

νει, εἴδει 118426. 154028. 15887. 

(εἴ. γένος) διαφορά ορρ- λόγος ἕνο-- 

ποιός 146}011. ὃ διὰ τῶν ὃ. λόγος 

148119. 142052. --- διαφ. πρότε-- 
ραι, ἀντικείμεναι, διαφέρειν ἔναν-- 

τίως 15106. 116425 (εἴ. 1484). 

1510᾽11. ἢ ὃ. 1. 6. περαῖϊο 10.441 4. 

-- δ. τρεῖς θεχποον. 856013. 142 

Ρ12. πρῶται 161Ρ14. ἡ ὄψις δη- 
λοῖ πολλὰς δ. «ἀ 80421. 

διαφεύγειν 198010. 

διαφϑορά 151821. 
διαφωνεῖν 1850886. 

διαχωρίζεσθαι 123823. 

διαψεύδεσϑαν 161}084. 105012. 109 
Δ11. 14. 

διδασκαλικὴ ἐπιστήμη 82.428. διδασ- 
καλικωτέρα τῶν αἰτίων 832418. 

διδόναι 1. 6. συγχωρεῖν 1062 4. 21. 

διέρχεσϑαί τι 88021. περί τινος 148 

490. 

διερωτᾶν 100420. 

δίεσις 116021. 153412. 181085. ας 

ὃ. δύο αὦ 15ϑ8α1δ. 

διέχειν 1589491. 

δώστασϑαν 159814. 8δα25. 

δίκαιος τίς 161424. 

Διογένης 8.455. 

Διονύσια 123010. 

διορίζειν αὦ 1558. διώρισται κα-- 

γῶς, διοριστέον 121018. 9688. 14. 

1291. 148Ρ081. διωρισμέναι ορΡ. 

τυχοῦσαι 86α82. 

διορισμός «ὦ 10502. 

διότι 1. ᾳ. ὅτε δὰ 16286. 

διπλασιαζόμενος ἀφ᾽ ἑνός δὰ 18446. 

διπλάσιον, ἥμισυ τα 120}084. 

διττὸν τὸ ὧν 169Ρ15. 
δόγμα 162025. 22. 116814. ὃ. γεω- 

μετρικόν 92821. 

δοκοῦντα, εοπὶ. φαινόμενα, δυνατα 

10948. 138416. 

δόξα δὰ 80028. 8147. 96028. 1561 
14. --- δ. εοηϊ. ὑπόληψις 110810. 

109428.30.105029. φαντασία 162 

Ρ88. διάνοια 10946. 16. --- ἦ περὶ 
τῶν ἰδεῶν ὃ. 90022. 28. 179818. 

25. 118510. 13. Ἡρακλείτειον ὃ. 

81.438. πάτριος ὃ. 114018. ἴδια: 



δόξαι 190029. 8442. 91419. 93} 
12. 18. 109086. 11041. --- ἔχεσϑαι 

δόξης 1810381.--- δόξα Ργιλ. 90.423. 
δοξαΐζειν ορρ. ἐπίστασϑαι 108028, 

950. -π' 10941]. 19. 

δούλη, ἡ τῶν ἄνϑρ. φύσις 8209. 

δυάς ῬΙαι. δ. τοῦ ἀπείρου 81026 

(εἴ, 5838). τοῦ μεγάλου καὶ μι- 
κροῦ τα 18101. οἵ, 8818. ὃ. ἀό- 
ρίστος 181414. 22. Β21. 82. 182 

α18. 580. 1830836. 18507. 188028. 

189α85. 19145. αὐτὴ δυάς, τριάς 

αἱ. 181021. 18241. 8. 59. 12. 138. 

20. 22. 188028. δυὰς πρώτη 181 
821. 28. 181}. 182. 188 586ρα. 

δύναμις τί, ποσαχῶς «ἃ δ12. 81---ὃ. 

ὃ. ἄλογοι, μετὰ λόγου αἀ 8.3. 141 
581. 1560088. δ. ἀἶδι. ὕλη αἀ 148 

Ρ81. αἰδι. φύσις αἀ 14908. ἀϊδῖ. 

φύσις, τέχνη, νοῦς 125}022. 12785. 

1328. 164418. τὸ δυνάμει ὃν αἀὐό-- 
ριστον 101028. ἅμα τῆς ἀντιφά- 
σεως 15008. 30. 1711019. οὐκ αἵ- 
διον 1501. --- 4ἴ5ὲ. ἐνέργεια 9.8. 

101028. 169016. 11186. τὸ δυνά-- 
μεν καὶ τὸ ἐνεργείᾳ ἕν πώς ἔστιν 

145021. πότερον ὃ. 1) ἐνερ. πρό- 
τερον 111022. 10841. πότε δυνά- 

μει ἕχαστον θ1. πότερον δυνάμευ 
τὰ στοιχεῖα 102}088. -- ἢ ἐν τῇ 

γεωμετρίᾳ δ. 119088. 14648. -- 

ἀποτελεῖν δύναμιν μιᾶς ἐμπειρίας 

8141. τρόπος τῆς ὃ. 104024. 
δύνασθαι τὸ αὐτό 11147. 

δυνατόν αα δι. ϑ1ι--. --- ἀἶκε, ἐν-- 

δεχόμενον αἃ 14τ426. ταὐτὸν δὺυ- 

νατὸν τἀναντία 15186. τὸ πρώ- 

τως δ. 149Ρ18. δυνατὸν εἶναι τὰ 

141Ρ05. εἰς τὸ δ. 114Ρ010. δυνα- 

τὸν ἄν. 118428. 

δυοποιὸός 182415. 183086. 

δυσκολία ΞξΞ ἀπορία 91)05. 114Ρ}17. 
δύσκολον 10101. 

δυστυχεῖς οἱ περιττοί 8881. 

δυσχέρεια, δυσχερῆ κα 95433. λογι- 

καὶ δ. 105022. 181020. δυσχερῆ 
συνάγειν 163082. οἷ, 188891. 
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δυσχεραίνειν τι 188030. κατά τινος 
116415. ἑαυτοῖς 84429. 

ἐγγύτερον αἴτιον 1145. 

ἐγκέφαλος τὰ 135026. 

ἐγρηγορὸς --- καϑεῦδον δὰ 148Ρ]1. 
ἐγρήγορσις 112Ρ171. 

ἐθέλει εἶναι 118021. ἐϑ-.. εἰς ἀδιαί- 

ρετα «ὦ 1582. 

ἔϑνος αἀ 81}025. 

ἔϑος. δι᾽ ἔ. ορρ. φύσει 8105. 141}82. 
κατὰ τὰ ἔϑη 94082. 

εἰδέναι αὰ 80421. ἀϊδι, ἐπίστασϑαι 

δὰ 8221. 

εἰδητικός, ν. 5. ἀριϑιμός. 

εἶδος, 5γι. μορφή 188Ρ5. 144522. 
15 2428. 160822. Β26. ορρ. ὕλη1τ0 
1. 184010. 160415. (ορρ. στέρη- 
σις 110}12. 5γη. ἕξις 144083.) τὸ 
ἑ. οὐ γίγνεται 184071. 148Ρ011. 144 

Β21. 169085. 1101. τὸ ε. μᾶλ-- 

λον ὃν, αἴτιον τῆς ὕλης 12986. 

1411. εἶδος, ἐνέργεια δὰ 148438. 

εἶδος, τὸ τί ἦν εἶναι, οὐσία «ἃ 

18805. τῶν ὄντων λαβεῖν ἐπιστή-- 

μὴν τὸ τῶν εἰδῶν λαβεῖν 9851. οἴ. 

18δα8. εἶδος, δρισμός, λόγος 186 
8ἃ28. Ι10τῦτ7. 149419. 195421. 196 

μ5. 144Ρ012. 169584. εἶδος; γένος 
ν. ἢ. ν. τελευταῖον ε. 123}018. 2. 

ἄτομα εἴδη «ἃ 98.029. 18448. ἕν 
κατ᾽ εἶδος, τῷ εἴδει ἀὰ 9948. 116 

081. ἐν ὕλης εἴδει αα 8301. --α εἴδη 

ΡΙαι. 8108. 8801. 409. μ4. δ. 998 

24. 10184. 6. 14: 1569410. 170 

821. 186431. ἢ τῶν ε. αἰτία 133 

Ρ26. εἴδη τῶν τεχνητῶν Δἀ 9106. 

τὰ ε. αἰσϑητὼ αἴδιοι, 91012. πρὸς 

τὰς γενέσεις καὶ τὰς οὐσίας οὐ 

χρήσιμα 138028. οὐκ ἔστι παρὰ 
τὴν συνϑέτην οὐσίαν 110814. οἱ 

λέγοντες, τιϑέντες τὼ εἴδη 8801. 

9019. 171941ὅ. 9102. 142411. οἵ. 

115Ρ18. 
εἰχαζεσϑαι 119028. πρός τι 91824. 

εἰκών, ορρ. παράδειγμια 9101. 119 
85. 
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εἶναι, πολλαχῶς «ἃ 180421. τὸ εἶναι 

ἕτερον δὰ 129422. 175}05. 

εἰπεῖν, ὡς εἰπεῖν τὰ 80.425. 

εἰς ὃ 11082. 
εἰςαγωγὴ τῶν εἰδῶν 816081. 

ἔκ τινος δὰ 91419. 94.122. δ24. 144 

8428. 192422. 

ἐχείνινος δὰ 158417. 14942]1. 

ἐχείνως 1019. 

ἔχϑεσις Δ 92010. 181021. 

ἔχλειψις Δα 144010. 

ἐχλογὴ τῶν ἐναντίων ἀα 10.482. 

ἐχμαγεῖον δὰ 8841. 

ἐχτιϑέναι 186010. 109410. 

ἐχτοπώτερος «ἃ 8980. 

ἐχτροπή δα 18981. 

ἐκφέρειν ὅρον 14052. 
ἐκφεύγειν τινί 190}20. 

ΕἸοαΐαο, δὰ 86Ἀ}10. τεβ8Ρ. 115816. 

ἔλεγχος, ΟρΡΡ. ἀπόδειξις 106411. σο- 

φιστικός 18246. 149}88. 

ἐλεγκτικῶς ἀποδεῖξαν 106411. 

ἐλευϑέρα ἐπιστήμη 82026. 

ἕλικες τοῦ οὐρανοῖ; 988. 

ξλχεσϑαι, ν. βοᾶν. 

ἔλλειψις, ορρ. ὑπεροχή 9201. 1420 
2δ...8ὅ. 

᾿Ἐμπεδοκλῆς, δῖπι5 νυ. αἰϊουιπέαν 100 

α2ῦ. 109015. 114037. --- ΠΟΙΏΠ. 

8418. 8048 --10. 21 --Ῥ 4. 88416. 

21. 89420--Ξ95.0. 959417. 9648. 988 

80. 101812. 169021. 1126. 17 

ὈΩ. 191011. --- τεβρ. 104088. 160 

24 (Ὁ). 153015. 19251. 

ἐμπειρίω δὰ 8141. 18. 

ἔμπειρος 81829. 880. 

ἐμπίπτειν εἴς τι 86415. 15642. 

ἐμποιεῖν φαντασίαν 124024. 12δδ5. 

ἐμποιητικὸς 12δ84. 
ἐμφαίνεσθαι δὰ 128428. 191886. 

ἔμψυχος 146481. 14884. 

ἔν τινι, ποσαχῶς «αα 123424. 

ἕν, δὰ ,1---ϑ. ποσαχῶς «ἃ δ6. -- 

τέσσαρες τρόποι 152117. ἕν τὸ 

ἀδιαίρετον 9942. τὸ ἕνὲ εἶναι 141 

419. 15208, οὐχ ἔστιν ἀριϑμὸς 

18886, ἀλλ᾽ ἀρχὴ ἀριϑμοῦ καὶ μέ- 

τρον δὰ 116}18. ἕν ἁφῆ, μίξει 
αἰ. 182411. -- ἕν κατ᾽ ἀριϑμόν, 

κατ᾽ εἶδος, κατὰ γένος, κατ΄ ἄνα- 

λογίων ἀὰ 116}81. οὗ, 133031. 139 

428. 16 4484. --- ἕν, καϑ'᾿ ἕν, πρὸς 

ἕν, καϑ'᾿ ἑνός αα 108588. 106915. 

ἕν ἐπὶ πολλῶν 9001. 18. 9182. 140 
Ρ29. ἕν τὸ πᾶν «ἃ 88Ρ22. ἕν 

ἅπαντα ἔσται τὦ 1060171. 136» 

20. ἕν, δρισμός, ἀρυϑμός 14482. 
ἕγο, ῬΙαν. 156028. 188825. ἕν καὶ 

πολλά αἀ ε6. --- τὸ ἕν καὶ τὸ ὃν 

Δ 108Ρ25. τὸ ἕν οὐκ ἔστι γένος 

140016. 14506. 2. δα 98}22. --- 

τὸ ἕν Απαχᾶσ. 169021. ΕἸδαῖ, 86} 

19. 101838. 189842. Βγίδι. 86420. 
81418. 21. Ρ]αϊ. 81.021. 9248. 180 
Β6. μι. ν. 

ἐναντίον τ αα ι4. δ. 1. ποσαχῶς «ἃ 

118425. 1190283. τῶν ἐν. ἡ ἑτέρα 

συστοιχίω στέρησις 104027. 111} 

18. 168011. τὼ ἐν. ὕλην ἔχεν 115 

μ22. 18101:. τὰ ἐν. ἀπαϑὴ ὑπ 
ἀλλήλων 115480. 169Ρ01. 1510}2. 
144025. πῶς ἀρχαὶ τῶν ὄντων 86 

ΒΖ. 104080. 116428. τῶν ἐν. τὸ 
αὐτὸ εἶδος 18202, μέα ἐπιστήμη 
δἀ 9620. τὰ ἐν. ἅμα ὑπάρχειν 

τῷ αὐτῷ ἀδύνατον 111011. 163» 

26. ἀρχαὶ τῶν ἐν. 1041. --- ἐν. 

ἕν ἑνί δά. 155419. ἐναντίον 1. 4. 

πρός τι δὰ 156}86. 

ἐναντιότης 95022. 155416-- 15. 158 
411. 163011. --- ἀϊδι. ἀντίφασις, 
στέρησις, διαφορά, ἑτερότης. 155 
μ1. 104420. τένες ἐν. ποιοῦσιν εἴ-- 

δει διαφοράν 9. 
ἐναντιοῦσϑαί τινι 90022. 119418. 

ἐναντίως διαφέροντα 151011- 

ἐναντιώσεις πολλὰς ὑπομένειν 19082. 

- ἐν. 1. 4. ἐναντιότης 84 ε8. 4. --- 

8601. 168028. 1696. 18. πρῶται 
τοῦ ὄντος ἐν. 161812. Βδ. 18. αἷσ- 

ϑηταὶ ἐν. 161582. ἐν τῇ οὐσίᾳ 
τὴν ἐν. ἔχειν 1188. 

ἐνάριϑμος 91022. 

ἐναύξεταν Ἐτηρ. 109019. 
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ἑνδεκᾶς 18.4.26. 
ἐνδέχεσϑαι, ἄἰδι. δυνατὸν εἶναι τὰ 

141426. τὰς ἐνδεχομένας ἀπορίας 

Β8021. ὡς, ἐφ᾽ ὅσον ἐνδέχεται 82 

49. 126025. τὸ ἐνδεχόμενον 1. 6. 
ἐφ᾽ ὅσον ἐνδ' 109584. 

ἔνδοξος τὰ 31 τηϊϊ. 

ἕνεχα. τὸ οὗ ἕνεκα, τὸ ἀγαϑόν αἃ 
88431. 01]. ἀρχή; τέλος 118421. 

838. Β26. 9409, τὸ οὗ ἕν. διττόν 
δα 1122. 

ἐνέργεια «ἀ 9.6--9. --- ορρ. δύνα- 

(τις 148412. 11146. Β52. ορρ. ὕλη 

14846. 12. 14δα8δ. 1171}022. 1176 

810. 8γπ. οὐσία, εἶδος, λόγος αἱ. 

142010. 160416. ΒΖ. 151581. 171 

48. Δα 143418. αἰεί, ἐντελέχειοι αὰ 

14τά80. ἰδ. κένησις δά 148Ρ18. 

ἴδε. ἔργον δα 150428. ἡ ἐν. ἡδονὴ 
δὰ 112016. --- ἢ ἐνέργεια πρότε--: 
ρον δυνάμεως 98. 9. 

ἐνεργεῖν 112811. 18. τὰ ἐνεργοῦντα 

χαὶ τὰ καϑ' ἕκαστον 114.521. 

ἐνίωα ψυχή 1τ26α8. 

ἑνίζειν 86021. 

ἐνίστασϑαί τι αὐ 1629Ὀ10. 

ἐννόημια 8186. 

ἐννοίας χάριν 113012- 

ἑνοποιὸς λόγος 145Ρ17. 

ἑνότης 1181. 1230836. 1543. 

ἔνοχός τινι 109Ρ0171. 116414. 1904831. 

ἐνταῦϑα, τὼ ἐντ. 90}084. 9118. 102 

Β11. 

ἐντελέχεια, ἀἰ5ξ. ἐνέργεια δὰ 141480. 

ΟΡΡ. ὕλη 188}6. 118480. ὅγη. οὐ- 
σία, φύσις 1449. --- ἀπελθόντα 
ἐκ τῆς ἔντ. 13646. ἣ ἐντ. χωρίζει 
δα 183941. 

ἔντευξις αὰ 109417. 

ἐντραφῆναν 85}055. 

ἐνυπάρχειν 8601. 114426. 15. 18. 

110022. ὁ ἐκ τῶν ἐνυπαρχόντων 

λόγος 148.20. 

ἐξαιρεῖν 143}12. 147414. --- 9412. 

ἐξανϑεῖν 110810. 

ἐξευρίσκειν 85.428 ν. Ἰ. 

ἕξις δά 86417. ποσαχῶς αἂ ὃ 20. ἕξις 
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χαὶ εἶδος, ορρ. στέρησις ἃ 1108 
12. ἀἴ5ι. πάϑος αἰ 115}84. ορρ. 

ὑποκείμενον 88015. ἕξις ἀπαϑείας 
146418. ἦ τοῦ εἴδους ἕ. 155}13. 

ἐξίστασϑαι 109}29. 

ἔξω ὃν καὶ χωριστὸν 16δ154. 1285. 

ἔξω τι λαβεῖν 121014. 155812. 

ἐξωτέρω 1δῦα25. ἐξωτερικοὶ λόγοι δὰ 

11τ6828. 

ἐξωσϑείς 12δα21. 

ἐπάγειν τὰ 89.833. 

ἐπαγωγή, ἄϊδι. ἀπόδειξις, δρισμός 92 

088. 148486. λαμιβάνειν διὼ τῆς, 
δῆλον ἐκ τῆς ἐπ. 125410. 154088. 
Ιδῦαθ. Β11. 1δ849. --- 126Ρ16. 
1θ6449. 

ἐπαΐειν 81424. περέ τινος 104010. 

9684. 

ἐπαχτικοὶ λόγου Ὧ4 118028. 

ἐπάλλαξις τῶν δακτύλων αἀ 111833. 

ἐπαναβῆναιν 9086. 

ἐπαναδιπλοῖσϑαι «ἡ 1083}28. 

ἐπαναλαβόντες εἴπωμεν 1385}4. 

ἐπανέρχεσϑαι 1381. 

ἐπεισοδιώδης δὰ 11681. 

ἐπεκτείνειν 114017. 128024. 

ἐπέρχεσϑαι 86418. 95824. τι 1892. 

περί τινὸς 13808. 142825. 

ἕπεσϑαι, τὼ ἑπόμενα δὰ 184433. 

ἑπομένως 1284, 130422. 

ἐπέχειν 1058426. 

ἐπί τινος 9941. ἐπὶ τῶν καϑ' ἕχα- 

στα 1001. 135028. ἕν ἐπὶ πολ- 

λῶν 140}29. 99Ρ21. ἐπὶ πλέον, ἐφ᾽ 
ἕν, ἐπὶ τὸ πολύ ν. 5. πλέον, συνε-- 

χές, πολύ. 

ἐπιβάλλειν τινί 9302. τινί τι 158455. 

ἐπιβλέπειν σφόδρω 1838521. τι 119}8. 
ἐπιγίγνεσϑαι 81829. 

ἐπιζητεῖν 88.416. 

ἐπιϑυμεῖν 148421. ἐπιϑυμητόν τὰ 
112428. 

ἐπιμόριον αὦ 12182, 
ἐπίπεδον 116Ρ021. σχήματα ἐπίπεδα 

12401. 

ἐπιπολαίως 8122. -- οτέρως 9318. 

ἐπίπονος 150}26. 
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ἐπιρίπτειν ἀδιορίστως 86484. 

ἐπισχέψασϑαι περί τινος 1051. 104 

Β16. 

ἐπίσκεψις 8502. 8921. οἵ, 25. 
ἐπισκοπεῖν περί τινος 10409. 1831}Ὁ 

28. καϑόλου, κατὼ μέρος 108428. 

105429. 

ἐπίστασϑαν τὰ 80422. ἐπιστητὸν 

μάλιστα 96018. 108414. Δα 8201. 

ἐπίστασις «α 189}25. 

ἐπιστήμη τα 80028. 81}026. 127419. 
ορρ. αἴσϑησις 9908. ἡ αὐτὴ ἐπ. 

τῶν ἐναντίων τὰ 9620. τῶν κα- 

ϑόλου τα 103414. 187416. ἡ ἐπ. 

λόγος ἐστίν 14601. 159026. 1110 

28. οὐ τοῦ συμβεβηκότος 111085. 

1658ῦ. 81484. ἐπ. διανοητικὴ «Δα 

12556. ἐπ. ϑεωρητική, πρακτική, 

ποιητική Δα 125818. ἐπ. αἸ5ῖ. τέχνη 
84 14658. ἐπ. ἀρχικωτάτη, ὕπηρε- 

τοῦσο 5ἴτα. 8241. 11. Β4. 21. 81. 

8885. --- ἥ ἐπ. διττόν 181α1δ. πῶς 
μέτρον τῶν πραγμάτων 158881. 

ἐπιστημονιχκός 139582. 
ἐπιστήμων ορρΡ. ϑεωρῶν αἃ 148484. 
ἐπιϑεῖναν τέλος 1424. 

ἐπιτιμῶν 1δ6.31. 
ἐπιτίμησις 191430. 

ἐπιφάνεια 1024. πρῶτοι ἐπ. 160}18. 

ἐπιφέρειν τὸ ἐναντίον 112489. 

Ἐπίχαρμος 186417. 11086. 

ἐπιχειρεῖσϑαν ῬΡᾶ55. 18506. 

ἔπος, δχάτη. 193430. 

ἑπτά Ῥγίμ. 193818. 
ἔραμαι, ἐρώμενον 1128. 

ἔργον, ορΡ.- ὄργανον 1138. 4158. ἐνέρ-- 

γειοὼν 150428. 

ἐριστικοὺὶ λόγοι 112819. 

Ἑομῆς 118082. Ἕ. ἐν τῷ λίϑῳ «ἃ 

11107. 148432. 

“Ἑρμότιμος 84019. 

ἔρως Ῥάττα. 84021. 8884. 

ἔσχατον ὑποκείμενον, εἶδος, ὕλη 116 

Ἀ28. 111024. 114429. 88. 169086. 

ἐσχάτη δόξα 105}88. 5γῃ. ἄτομον 

Δ 135080. 169026. ἔσχατον ἄν. 

δὰ 83428. ἐσχατώτερος 155820. 

ἑταῖρος τα 8504. 

ἑτερόμηκες Ργει. 86426. 

ἕτερον τί, ποσαχῶς «ἃ 11849. 154 

Ρ14. ἕτερα τῷ εἴδει δὰ .8. 1188 

28. ἕ. τῷ γένεν δα 124}9. 

ἑτερότης 118115.154}23.15847. ἀϊ5ῖ. 
διαφορά 104420. 

ἑτερόφϑαλμος 1285. 
ἑτέρως 148480. 

εὖ, τὸ εὖ 192526. 

Εὔδοξος 914117. 119021. Δ 1173017. 
Εὔηνος 115429. 

εὔηϑες 1625084. εὐήϑως 1240382. 
εὐθύγραμμος 1τ5488. 
εὐθύς αὰ 1045. 181031. 145Ρ]1. 
εὐθυωρία «ἃ 9442. 

εὐΐίατος 109419. 

εὐκένητος λόγος 91116. 119Ρ020. 
εὐλόγιστος ἀριϑμός 4 192027. 
εὔλογος 915026. 99018. 160418. 114 

Ὀ28. 111822. 185415. 1911. Β20. 

οὐκ εὔλ. 96.088. 91418. Β19. 988 
11. 8γπ. οἱ ἀἴδι. ἀναγκαῖον 1148 

16. 24. 181481. ΒΖ. 4. οἴ. 100031. 

-- εὐλόγως 898426. 118023. 1868 

12. 18846. 580. εὖλ. λύεται, συμ-- 
πίπτει, συμβέβηκε 11ῦα81. 126Ὁ 

18. 180010. 

εὐμετακίνητος 119428. 

εὐόριστος δά 156}18. 
εὐπορεῖν 95.271. 191.80. τινὸς 96416. 
εὐπορία 95.329. 

εὐρύστερνος Ηδς65. 84028. 

Εὔρυτος 1929510. 
εὐτέλεια τῆς διανοίας 8.484. 

εὐφυές 10302. εὐφυῶς 8134. 

εὐχερής 190Ρ}14. 

ἐφεξῆς, τῷ ἐφ. 169420. ἀἸ5:. ἕν, πρὸς 

ἕν. 121}024. 105411. τὸ ἐφ. ἐν τοῖς 
ἀριϑμοῖς 18584. 180420. 

ἐφιστάναι τὴν διάνοιαν, σκέψιν 81 
μ8. 19042. ἐφ. ὀρϑήν 151428. 

ἔχειν ποσαχῶς «αα δ23. ἔχων «ἃ 112 

Ρ28. ἐχόμενος 10484. 8. 1317082. 

οἴ. 128026. 160Ρ}12. 

ζ, συμφωνία τις 198420. 9885. 



Ζεύς 113084. 19186.: 
ζῆν, τέ αὰ 145Ρ11. ζῆν, φαντασίαις, 

λογισμοῖς 80026. τὸ ϑερμὸν ζῶν 

τῷ ὑγρῷ 88024. 

Ζήνων 10101." 
ζήτησις καὶ μέϑαδος 83.822. 

ἕῴδιον 118520. 

ζῳὴ. τοῦ ϑεοῦ: 112086. 
ζῷα ἔνιω διαιρούμενα ζῆ 140018. 

ἢ ΟΡ οἰοητς αὰ 199029. 110Ρ10. 175 
86. τεβρομάεπεβ δα 18042. 131424. 

133021. 158886. 114838. ςοττῖ- 

βεπῖ5 δα 14349. 

ἡγεμονικὴ ἐπιστήμη 96Ρ10. 

ἤδη αα 1522019. 
ἡδονὴ ἢ ἐνέργειω δὰ 112516. 
ηϑικαὶ ἀρεταί 118518. ηϑικά 8101. 

ἡλικία, ορρ. ἔργα τἀ’ 84412. 

ἥλιος 111815. 17183085. 

ἡμικύκλιον, ἢ ἐν τῷ ἧ. 151421. 

ἡμιόλιον 1132412. 121Δ81. 
ἡμίονος 1538. 
ἡμίσεια ἐν. τῇ ὅλῃ δᾶ 148438. 

ἡραχλειτίζειν 110411: ; 

105025. 

1104183. 112424. 34. 162.32. 163 

Ρ24. Ἡρακλεέτειοι δόξαι, λόγοι 81 

Ἡράκλειτος εοτατα. 8441. 

433. 118}14. --- τεβρ. 8942. 9689. 

101815. Ν 
ἠρέμα, μόλις 119431: "ρ᾽ γνώριμα 

12909. 

ἠρεμεῖν 110 486. 112023. 
Ἡσίοδος, εἰτις γεγβὰς.84023. σοτητη. 

89410. 1009. εἴ. «ἀ 853Ρ028. 84 

μ43. 

ἥττασϑαι ὑπὸ τῆς ζητήσεως 84.380. 

Θαλῆς εοτηπα. 88020. 8442. τά5ρ. 

9649. 

Θαργήλια 123511. 

ϑαῦμα τἀ 83.414. 

ϑαυμάζειν τὰ 82Ρ012. ϑαυμαστόν 

109886. 182021. 

ϑεᾶσθανι 186.81. 

ϑεῖος, τὸ ϑεῖον 126.20. 164431. πό- 

τερον φϑονεῖ 8841. ϑειοτάτη ἐπι-- 

Δτιβιοῖ. τηείαρ. εἀ. Βομῖῖ Υο]. Π. 
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στήμη 8815. ϑεῖα σώματα ἃ 126 
418. ϑείως εἰρῆσθαι 11409. 

ϑεολογεῖν τὰ 8329. 

ϑεολογίκή τὰ 126419. 

ϑεολόγοι αὰ 10049. 171}527. 

ϑεὸς ἀα 112514. ὃ ϑ. ἀρχή τις 8889. 
τὸ ἕν. ὃ ὃ. Χοπορι. 86524. ϑεοί 
1142. 

ϑερμαντιχός, ϑερμαντός 120029. 
ϑερμός, τὸ 9. εἶδος 110012.᾿ τὸ 9. 

Ῥάγτη. 8181. 

ϑέσις τααϊδιετη. 85815. 116026. 122 
ΒΩ. 142019.11771050. --- ἰορῖοθ 163 

582. 18449. Δα 18287. 

ϑετός 116})80. 
ϑεωρεῖν 5γτι. ἐπισκοπεῖν 103421. 23. 

ΟΡΡ. ἐπιστήμων «4 148434. ϑ.. τὸ 
ὃν ἡ ὃν 108421. Β15. 1058. 9. 
τὰ καϑ' αὑτὰ συμβεβηκότα 9τὰ 

20 544. 108425. 10449. 180418. 

τὰς ἀρχάς 161Ρ019. 159424. 96" 
25. τὰς δυσχερείας, τὸν λόγον δὶ. 

95.4.33. 98310. 1716413. 1868426. 

9141. 118421. 164426. 99425. --- 

9. περί τινος 83.838. 103085. 104 

Β1. αἱ. περέ τι 121028. ἔκ τενος 

138034. τεϑεώρηται ἱκανῶς, τε-- 

ϑεωρήσϑω 8383. 10442. φορτι- 

χῶς 8. 101014. τοῦ 9. ἕνεκα 191 

428. 

ϑεώρημω 193015. 190418. Β28. 183 

Β18. 

ϑεωρητικός τινος 82.429. 9. 1058 

16. περί τι 1τ05485: 161511. ἐπι-- 

στήμη 9. τὰ 125026. 

ϑεωρία «ἃ 98.830. ἡ 9. τὸ ἥδιστον 
καὶ ἄριστον 112}24. 

ϑηρεύειν ταληϑές 163414. ἔκ τινος 

184024. 

ϑιγεῖν τῆς φύσεως 860238. «εξ. 88428. 
Β18. ϑιγεῖν, νοεῖν, φάναν δὰ 151 

μ24. 112021. 

ϑρουλλέω 112014. 116428. 

ἴασις τοῦ λόγου 109421. 
ἰατρευόμενος 119418. 
ἰατρική ττ0430. 583. 4], 

99 



610 

ἰδέα, τὸ σχήμω τῆς ἰδέας 152954. -- 
ΡΙαι, χκαϑόλου 143.16, χωρισταί 
186438. οὐσίαι ζαὶ φύσεις καὶ ἰδ. 

13101. 

14048. πᾶσα ἐδ: μεϑεχτή 1408 
21. οἵ, 13906. -- οὗ τὰς Ἰδέας λέ- 

γοντες, τιϑέμενοι εἴνατ 90484:.186 

Β14. 139425. 113419.118012. 186 

431. 14. 190416. Ὀ20- 

ἴδιος. 164082.. α΄ 9041]8. 

ὑπάρχειν 1838523. ἴδια πάϑη 104 
811. 15: ἴδια ὑποθέσεις, δόξαι 

Γ186810. 890029-: -- ἰδίῳ 1.421. 

ἰδίως 161}18. 

Ἰλιὰς συνδέσμῳ ἕν τὰ “1509. 

Ἵππασος 8441. 

Ἵππων. 8448.} 

ἐσαζεσϑαι μᾶ55. 181425. 

ἐσάριϑμος 198830.: 
ἰσαχῶς 118816. 154414. 

ἐσογώνιος 1542. 

ἰδ. οὐκ ἔστιν δρίσασϑαι 

« 

ὡς ἴδιον 

ἔσον, τύ 121412: πῶς ἀντίκειται τῷ 

μεγάλῳ. καὶ -τῷ μικρῷ τἀ ἐδ. -- 

“τὸ ἴσον. Β]αι. ’ὰ 18105. 

ἰσόπλευρον, ἰσοσκελές 118431.. 

ἰσότης 104011.:154}3. 

ὥστασϑαι δὰ 9988. --- τὸ ἱστῶν 110 

Βῶ5. 

ἰσχὺς διαλεκτική ΠῚ ἰσαῖ ας ' 

ἴσως κἂ 81426. Ρ 

Ιταλικοί 8110. 31. .88858. 

Ἴωνες 124438. 

καὶ, ἐχρ Ἰςαϊϊντιτα δά 118417. 1208. 
1381. 14949.. {7202}. 1893. 

καιμνοπρεπεστέρως. Δὰ 8906. 

καιρὸν ἔχειν, αὐ. 113055. --ο χαιρός 

Ῥυιμ, 55080υ.: 90.528. 118022. 

κακός, τὸ κ. οὐκ ἔστι παρὰ τὼ πραγ-- 

᾿ματω 151Δ417. 

κοχκοποϑεῖν 193026. 

Καλλιππος «ἃ 1130088. 

καλός, τὸ κάλλιστον ἐν ἀρχὴ 112" 
82. οἵ, ἀγαϑόν. 

καμπή 140}18. 

κάμπτειν, ἜΑΡΟΣ γραμμή 84 116 

12. 

κάμψις 116410.  .ἴ ἈΝ 
χαν δὰ 8857. ! 2 

χανὼών 9888. 

καρδία τὰ 185026. 

κατά τὺ λέγεσϑαι «4.8189. χαϑ' ὃ 

«ἃ δι8. 132.22. χατ ἀλλο; καϑὶ 

ἕτερον 11301. 139010. 1494258. 

καϑ' αὗτὸό αἂ 122524. 129014. 29. 

1300. 

131013. -- χαϑ'᾽ ἕχαστον, τέ 99 

3 Ἔα . - 
χκαϑ' αὐτὰ καὶ πρῶτα 

.888. τὰ κ. ἕξ. πρότερα κατὰ τὴν 

αἴσϑησιν 118088. μᾶλλον οὐσίαι 
169.2)9. πότερον ἔστι τε παρὰ 

τὰ κα. ἕ. 99426. 16043: --- καϑό- 

λου, τέ 138Ρ11. 123029. 149529. 

501. χοιγνόν, ὅλως; κατὰ πάντῶν, 

ορρ. καϑ' ἕχαστον, κατὰ μέρος, 

ἔσχατον 10888. 123029. 99420. 

111429. 1185033. 10081. 160Π852. 

159026. τὸ κ. καϑ' αὑτὰ ὑπάρ- 

χει: 111035. 

108414. χαϑ.᾿ ἀϊδκῖ. γένος δά 128 

084. πότερον κα. εἰσὶν αἱ ἀρχαί 

10846. 160}19. 

οὐσία «ἃ 18. εξ: 1088. 153516. 

160020. 1Τ10420. 15782. 

καταλελειμμένοι 11.482. 

χαταλλήλως ἀᾳ. 141433. 

χαταμετρεῖν. α 2815. 

νὗνῳο, ἢ , 
τὰ κ. ἐπιστητὰ δὰ 

ν ΕΒ, ΕΝ 

1Ὸὸ Χ. οὐχ ἕστιν 

καταμήνια δἀ 1448. 

κπαταναλίσκειν. τιν εἴς τι 9042: 

κατανοεῖν 1520]1. 

κατασκευάζειν οὐσίας, γένεσιν ὃ οἷ, 160 

418. 84025. 91028. 180018: 

καταφάναιττιθ:0.--- φησαλιθτθ21. 

κατάφασις αἰκι. φάσις δὰ 151524. 

κατηγορεῖν καϊώ τινος 9921. 128 
Ρ391. 160Ρ05. ἐπέ τινος 98Ρ16. 25. 

9941. τὰ φργὰ πυλῶνι 12861. 

11001. 

κατηγύρημα 153519.:.--α 128438. 

κατηγορία αὰ 104429. 116084. 147 
αϑ8. σχῆμα, σχήμάτα τῆς κ΄ 116 

084. 117428.124013.126486. 151 

485. συστοιχία τῆς κ- 15541. 168 

419, 

καττίτερος 143}028. 



χάτω «τἀ ᾿᾽92418. -ἰ- 94419. 

κεῖσθαι, ἐκ τῶν κειιένων 141010, 

κείμενω ὀνόματα δὰ ταῦλ11. 

χενολογεῖν 91421. 179526. 

κενός, διὰ κενῆς λέγειν 92.528. τὸ 

χενὸν Τ)επιοοι. 8505. 109428." 

κεφάλαιον 14284. ὰ 

χεφαλαιοῦν 1ιϑ0080. 

κεφαλαιωδῶς 88.118. 

κινεῖν, κίνησις, ΟΡΡ. ἠρεμεῖν, στάσις 

110436.:112}023.. 104}29.. οομς οἱ 
αἶδι. πράττειν, ἐνεργεῖν. 12.241.. 0. 

123418. 120}020. 1.4807}8. 1490271, 

οοηΐϊ. ὕλη, αἴσϑησις κα. 15648. κί- 

γησιν γενέσθαι «ἀδύνατον, 111}1. 

88, Π.49}38. κίνησις ἁπλῃ, ᾿-ταχί- 

στη, ὁμαλὴ», ἄπαυστος, 4]. 1689, 

111010. 112 85.1.:.178818. τὸ κι- 

νοῦν λ8. 4. τὸ κενῆσον 9105. 180 

84. ἀρχὴ τῆς κ.» ὅϑεν ἡ ἀρχὴ τῆς 
κ. 84.517. 88.480. τὸ χινοῦν πρό- 

, τερον τοῦ κινουμένου 110}087. 110 

421. τὸ κ᾿. πρῶτον ἀκίνητον, 112 

081. λη. 

κενητυκὴ φύσις 8401. 

τὸ ἑαυτὸ κινοῦν 11281. 

κιγητὰ φορᾷ 169}26. . 
κοῖλον, κοιλότης δὰ 125}31... 

κοινὸν Δ 148.31. 169430. --- αὗ κ. 

αἰσϑήσεις 44.81}014. κοιναὶ δόξαι, 

τὰ κοινά 96028. 91821..161018. 

ππτ κοινῇ 108810.. 1398]. 

κοινοῦσϑαι 9812. 

ποίρανος οι. 1 ΣΝ ιὐω 

κολοβόν αἂ, δ21. 

χολόβωμα 12 4813. 

κοσμοποιεῖν 191418.. 

κοσμοποιΐα δὰ 85419... ., 

κόσμος 84016. 1683815.. .. ν. 

κρᾶσις, Δ 4.1.42029. Βάγια, 109552. 

Κράτυλος. 81.482. .110412. 

πρέσες Ῥγιὶ.. 9042 4. 

κριτήριοα 1684. ; 

κριτὴν λαμβάνειν. δὰ .8941. 

Κρόνος 118085... 

χρύσταλλος «ἀ 1489. 

κύβοι ἀριϑμοί 1981. 
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κύκλος 116016.18881. βνενδ. φορά 

112}9.- ΕΥ 
κυκλοφρρέα 15 2828. δ ριστὸλ 

κύριος μα ΒΙΡΙ0. 1158 11. τ κύριον 
τῆς κιμήσεως 114}19.148410. τὼ 

κύριω τῆς οὐσίας χ5.4854. οἵ, 185 

Μαδ.. κυρίως 109516. 1456}086..κυ- 

ρθιωτέρως 1086. 161 {01} 

χωλύειν! ον. 58θη. δά 14949- ᾿ὦ 

λαμβάνειν.1 1587. 1532}52. ἢ, διὼ τῆς 
ἐπαγωγῆς 12 5810. λ. τὼ στοιχεῖα 

169488. λ. σερέτιμος 153811.8 2.7. 

λεέψανα 114}12. 

λέξις 103}}28. ἐς 

λεπτότατον 8981. εξ τοῦ 

«“1εὐκιππος σοτητη. 85}}4. 1112. 112 

ἃ1. ΤΕΒΡ.᾿ 18.402 7. 

λήψεις 118884. 16δ481. 

λογίζεσϑαν 14101. οτεῖγῦ ΕἾ, 

λογικός ὦ 105}0}22..180810. "λογικῶς 

Δ .1.29018. 1694828.. 

ἀρυραμῥι 4 80}28. ᾿ 
λόγος, 9ρΡΡ- διάνοια: 109420. 1184. 

λόγοι: χάριν δὰ 10921. --τ λόγοι 

-«λοχικώτεροι, ἀκριβέστεροι, ἐριστι- 
'ποΐ 180410. 112819.. λ-. ἐξωτερι- 

κού δα 1τ6828. λ. μακρός 143}56. 

19141. λόγον, ὑπτέχεω!, ὑπομένειν 4]. 

106418. 1118. 1198. 168}9. -ἡ ἐν 
τἰφοῖς.λ. σκέψις. 81031. οὗ, ἐν. τοῖς 

.λ. αὐ 150}585. λόγον ἔχειν ['4.81 

Α15. .9609..110416.. χατὼ. λόγον 

δα 89.481. ὃ αὐτὸς λ.,» τοῦ αὐτοῦ 

λ. 89010. 98418. 102825. "9. ΧΟΤ 
α1. ἃ]. ἄλλος λ. 12 1058. 14486. τς 
τὸ λόγον ἔχον τῆς ψυχῆς δὰ 146 

Ρ1. δυνάμεις μετὰ λόγοι, ἄκει! 

λάχον τ-ϑ 3. ἐττ λόγος 5γΏ. «δόξα, 

ὃ. ΤΙρωταχόρου, λόγος αἱ. 14τὰ6. 

10948.: 1561814.. 178014..190}2. 
- λόγος, ΘΡ̓Ῥε ὄνομᾳ, τὰς ὄρι- 

σμός, εἶδος, τὸ τέ, 41» εὖναι 5ἰπα. «ἡ 

106}2. 128484. 130841. ἡ κατὰ τὸν 

λ. οὐσία Δα 81851. αἱ ἐν τοῖς λ. 

ἀρχαέ κἀ 96α1: τὰ ὡς λόχος. αἴ- 

τιὰ ττρα22. δ'.λ. τῆς οὐσίας εἷς 
99" 



612 

Ὁ 424029. δα 985012. ἀναλύειν τοὺς 
λ. 163018. πρότερα λόγῳ 5. κατὰ 

λόγον, ορρ. οὐσέῳ 11151. 118810. 
154428. λόγῳ, ἀριϑμῷ ἕν 181012. 
λ. ορρ. ὕλη; σύνολον 114484. 139 

Β20. 1585010.17. 164429. μέρη λό- 

γου 10.111. 116485. τὼ ἐν τῷ λ. 

1382. 123523. 115Ρ025. --- λόγος 

ἀριϑμῶν 5. ἐν ἀριϑμοῖς 910138.17: 

19. 192014.31. 85032. 93417.101 

5080. 159416. 1611. «οἴ, ἀνάλο-- 

γον. κατὰ τὸν λ. 118021. 

λοξὸς κύχλος δὰ 1114158. 112810. 
λοξοῦσϑαι 113020. 

«Πυκόφρων 145Ρ10. 

λύσις 95.529. 

λώβασϑαι 1635. 

λώπιον, ἱμάτιον: δὰ 106026. 

Μάγοι 191Ὁ10. 
μαϑήματα 8582 4: 92432. 9629. 10 4 

49. 1171018. ἔνια μαϑημαᾶτα 126 

49. ἡ ἐν τοῖς μ. ἁρμονικὴ 9121: 

μαϑηματικός 161428. ἀριϑμὸς μαϑ.. 

μ6. μαϑηματικῶς λέγεὶν 9586. 180 

26. μαϑὴματικωτέρα ὕλη 9252. 

-- ἡ μαϑηματική 161882. 1648 

82. «ἃ 12641. --- τὰ μαϑηματικά 
84 μ2. 3. πότερον οὐσίαι 142411. 

169485. τῶν μ. οὐϑὲν χωριστόν 

159513. τὰ μι. πόλλ᾽ ἄττα ὁμοειδὴ 
1052514. ορρ. τὼ αἰσϑητά 90415. 
89582. ἥ τῶν μ. ὕλη 159Ρ16. -- 
τὰ μ. μεταξύ ῬΙαιϊ. «4 87816. 

μιάϑησις πῶς γίνεται 12984. 92580. 
μαϑητικός Β0021. 

μακροποιεῖν δὰ 190880. 

μαχρὸν καὶ βραχύ 92411. 185410. 
μαχρὸς λόγος 143026. 1917. 

μαλακὸς λόγος 19058. μαλακώτερον 

ἀποδεικνύναι 1251. 1646. 

μανόν 8501. 12. 9255. 

μάρτυρα ἐπάγεσϑαι 9588. 
μαρτυρεῖ ὃ λόγος 1813. --- 169425. 
μάχη ἐκ λοιδορίας τὰ 11849. 

μέγα καὶ μικρόν Ῥ]αῖ. αὦ 51520: εἴ. 

88426. 98510. 153}024.82. αἱ. εἴδη 

τοῦ μ- ἀ. μι δὰ 9511. 18549: τὸ 

ἄπειρον ἐκ μι. κ΄ μι 81526. μικρὸν 

καὶ μέγα 92.412. ν 
Μεγαρικοί 146059. 

μεγαλομέρειω 8946. 

μέγεθος 12089. ᾿ 

μέϑεξις αὰ 851818. εἶναι κατὰ μ. 131 

Ὀ18. 145418. 88. 

μέϑοδος «ἃ 88822. 

μελανία 120510. 

μελετᾶν 150418. 

μελίᾳρατον 142011. 192}29. 

Μέλισσος 86019. 

μέλιττα «ἃ 80023. 

μελοποιῖΐα 93015. 

μιέν ---ἰ δέ αα 146518. μὲν οὖν ἱπ ἀρο- 

ἄο5!᾽ αα 858133. μέν οτμηῖβ5. αἢ 8189. 

μερὶς, κατὰ μερίδας 1828. 

μερισμὸς ἀντιφαδεώς 121020. 22. 
μέρος ποσαχῶς «ἃ 55. 134032. μέρη 

τοῦ δρισμοῦ, τὴς ὑλῆς 1011. τὸ 

αἴτιον τοῦ ποιεῖν πρῶτον μέϑος 

184426. ἐν μέρει, κατὰ μέρος τὰ 

103.22. 

μέσον, τί θ4α11. 11. "γὰ μέσον 161 

421.163}19. μέσης εὕρεσις 9621. 

μεταβάλλειν, μεταβολή, ὑπό τινος εἴς 
τι169086. 84452. ἐξ ἀντικειμένων, 

εἰς ἀντιχείμενω ἢ τὰ μεταξύ 169 

58. 151826. 31. 111588. τὰ ἐναν- 

τίαὰ οὐ μεταβάλλει 16951. μ.» ὕλη, 

δύναμις 169514. 16. 24. 142888. 

110415544. μεταβολαὶ τέσσαρες δά 

142.82. 169}9. μ. παϑητική 146 

12. 88510. -- μεταβλητὴ οὐσία 

1693. 

μεταβλητικόν 118482. ἀρχὴ μ.120α5. 

μετάϑεσις 12484. ἢ 

μετάληψις 112820: 
μεταξύ, τέ 15δα80. 15551. τῷ μι. ἐκ 

τῶν ἐναντίων ἐστίν αἃ ε1. εοπὶ. ἀν- 

τικείμενα 111084. 12846. 1694. 

οὐϑὲν μεταξὺ τῆς ἀὐτιφάσεωξ 111} 
μ23. --- τὰ μεταξύ ῬΙαΐξ. δὰ 81516. 

μεταπρέπει Ἠε5. 84029. 

μεταφέρειν 11408. 120425 

1 ΒΑ 

121" 



μεταφοραὶ ποιητικαΐ ᾽ἀ 91422. με-- 

ταφορᾷ 115411. 12448. κατὼ Μ- 

119}33. 121029. 
μεταφῦναι Ἐτηρ. 109Ρ20. 
μετέχειν ἀὰἀ 131Ρ18. τὰ μετέχοντα 

91414. Β5. 119518. μεϑεχτὰ τὰ 
εἴδη 140421. Δ 900538. 

μιετιέναι περί τι 14404. ἐντεῦθεν 141 

410. 

μετοχὴ, κατὰ μ- 130418. 

μετρητὸς 858420. 156822. 
μετριώτερον 8τᾶ10. 

μέτρον τὸ ἕν 152518. τὸ μ. συγγε- 

ψές, ἀχριβές, ἀδιαίρετον 1682. 

152086. 1882. πάντων χρημά- 
τῶν μ. ἄνϑρωπος 162014. 19. 16 
84. ; τ 

μέχρι πρὸς 158526. 
μῆκος 120812. 

μηκύνω αᾶ 18886. 

εητίζεσϑαν Ῥάττη. 84027. 

μῆτιξ Ἐταρ. 109}19. 

μηχανῇ χρῆσϑαι ὦ 8518. 

μήχανιχή 1158416. 

τὔγμα Ἀπαχαρ. 112828. Ετηρ. ὭΝ 

19251. Ἂς 
μίγνυσθαι τὰ 8952. οἱ μεμιῦ μένου 

1918. . 
μικρολογία τὰ 95810. 

μιχρομερέστατον 8981. 

μικρότης 156}80. 

μίμημα 8881. 

μίμησις 81011. 18. 

μῖξις δὰ 8904. 142029. 192824. 

μνήμη δὰ 80.429. 

ϑθδιερὶ ἀριϑμοί αἁ τόοῖρηΝ 

μονάς, τέ 1168825. 1859085. στιγμὴ 

ἄϑετος 184026. μονάδες ὅμοει-- 

δεῖς 91024. μογάδες διάφοροι, 
ἀσύμβλητοι 18811. 9248. μ6.ὄ 

μοναχός 140429. 116Ρ29. μοναχῇ 

116026. μοναχῶς 112429. βεδτι». 

θϑταϑ. 

μόνως 11484. 

μορφή; δοῃΐϊ. εἶδος 152822. 160852. 
Β26. ἐνέργεια 148825. 28.391. λό- 
γος 142428. ὃ'᾽ὶ μ- τέλος ἐστί 123 

613 

484. ἡ ἐσχάτη ὕλη καὶ ἢ » ταὐτό 

145518. 
μυϑικῶς σοφίζεσϑαι 100418. 

ὖϑος 1141. 

μυϑώδης 9584. 

μύρια 1888011. 

μυριάκις 101α16. 

ναί 1844117. 144516. 19. 
γνεάτη 199503. 

γεῖχος τωρ. 100827. 

νέχταρ 100412. 11. 

ἹνΝέμεω 118818.- 

Νορβδῖῖο ἐραπϑροϑβῖία, δὰ 90511. 1δτΤἃ 

98. 11τ9ᾶτ. 

Νεαΐσιτα ΠΡ Θυῖπα5. τιϑιρ. δὰ 9914. 

1835515. Νεπέν. ραν. οὐ σεῦθο μίαν, 
δ 855421: 

γηνεμία ἃἀὰ 143.22. 

νήτη 118828. 151428. 

γήφων 84017. 

γοεῖν 9405 544. 106}10. --- γοήτόν 

ΟΡΡ. αἰσϑητόν 90491. 9952. 186 

48. αἰκι. διαγνοητόν τὰ 11242. ἀϊεέ. 

ὀρεκτὸν δὰ 112426. τὸ πρῶτον 
γοητόν 112426. 

γόημα 90525. 1194521. 

Β25. 3 

γόησις ἀἰκι. νοῦς 1. 9. εἴ, 151430. 
111601- δοηϊ. λόγος 11548. 153429. 
Βι. εἴ, 9101. ἀϊξε. αἴσϑησιξ 186 

48: ὁρρΡ. ποίησις τὰ 1521. 

γοητικόν, τὸ ν. 15285.. 

Ῥάττα. 109 

νόμου χάριν 116421. 

νουμηνία 121α25.- 

γοῦς λ1.9. αἀ 1τ0828. ν. 'ϑιγγάνων 

112021. νι ἀνθρώπινος 11541. τῆς 

ἡμετέρας ψυχὴς δ᾽ νοῦς 93511. 
γοῦν ἔχειν 94015. 109Ρ5. γνοῖς καὶ 

φύσις 92.950. νοῦς, τέχνη, δύναμις 

125522. νοῦς ἐν τῇ φύσει 84015. 
- νοῦς ἀμιγής Απαχ. 8915. 117 

169031. Ῥαττη. 109023. 
ψυχτερίδων ὄμματα 9989. 
νυχτιχρυφής 140881. 

ψῦν, τὸ νῦν 102Ρ06. μέχρι τοῦ νῦν δὰ 

94418. οὗ γῦν 92.433. 169426. 
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νύξ, ἐκ νυκτὸς 11.2.8. 19: Αβιμα, ΕΠ 

111}021. 

, συμφωνία τις 198420. 

ξανϑός, πυρρόὸς 154}18. γρ Ψγὺ 

3 , 

ξεγυκώτερα, ἀγνωστότερο 9588. 
"»- 

085. 
» ΑΕ 

Ξενοφάνης Β86021--8782 11θ86: 

ξυνιέναι τι τῶν ὄντων, ΠβΈδ ιν 

ὄγκος 185812. 189}»14.. 
ὃδε αἀ 9008. 501. χαϑ' ἕκαστον 118 

22.818. 11...91080. τόδε, 5γπ: 

οὐσία 135.24. 169011- :-189811. 

᾿λϑ ἴ.. τ. αἰεί εἶ 

ὁδοποιεέΐ τὸ πρᾶγμα .84818. 
ὁδὸς εἰς εἰς οὐσίαν 

1031. πρὸ ὁδοῦ δὰ 144424. 

οἰκεῖος λόγος 124}88. 

γεσϑαν 114Δ1. 

ἄλληλα 155α1.: 

οἰκείως. λέ- 

οἰκία ττ0α14. ἡ ἄνευ. ὕλης 416. 

οἰκοδομίική 110}29. 33. 
οἷον αἀ 8508. 

ὀλίγον ι6.. 

Ολιγότης 8410. 

ὅλον 4.118}25. 
ποσαχῶς «ἃ δ26. 

169419. 

πᾶν αἀ 

1.52822. 
αἴ5ι. 

1241. 57}. σύνολον. 184611. 5.8. 

ὁ κόσμος 115811. ὅλως Δ4 9017. 

133}026. 5γη, καϑόλου 82086.: 1.28 
θ29. 12908.. 13}026. 111828, 

ὁλότης 123036. 

δμιαλός 118418-. 195}}20. ἡ. 

.148426..᾽ 
ὁμαλύνειν. 132019:: 

“Ομηρικοί, 198421. 

Ὅμηρος. 1Τ090ῶ8, 17684. 
ὀμμα 5850424. 

ὁμογενῆς. 161029.. 818,26." 

ὁμοειδής. 102016. 22. 1130}. 114 
᾽830..182524.. 171817. 

δμοιομερῆς ἃά 84414. 
ὅμοιον ἃ 118415. 15408. 6. 121411. 

ἢ γνῶσις τοῦ ὃμ.: τῷ ὄμ. 10088. 

ὁμοιοτρόπως 10304.108410. 1288 4. 

ὁμοιώμοωτω. 85.021. 

ὁμαλότης 1829071. 

Ξενοχράτης δά 180814..21. 191414. 

ὁμολογεῖν 169431. εὑρίσκειν τὸ ὃμο-- 
λογούμενον .85428. 

δμόσε βαδίζειν 1898. 
ὁμοῦ πάντα 101026. Ἀ69} 3. 29.111. 

θ28. 112420. 

ὅμω ψειμιέμ 106019. 

ὁμώνυμος αα 81010. 134422. ΜΕ 

25. 186Ρ026. ὁμωνύμως λέγεσϑαι 

1089484.1830432. 14646.9. 160}. 

ὃν, εἶναι. τὸ ὃν πολλαχῶς αἀ 1088 

88. ποσαχῶς «ἃ δῖ. τὸ ὡς ἄλη- 

ϑὲς ὄν ε4. 166421. αα 9.10. κυ- 
ρίωυ ιν. ΧΔ1Ρ81. 156101. «τὸ ὃν 
καὶ τὸ ἕν «4 103Ρ022. οὐκ ἔστι 

98022. οἵ, 140016. -τὸ 

5Υ}. ὃν ἁπλῶς, καϑό-- 

γένος «ἃ 

τον, ἧ ὃν, 

λου, ορρ-. ὃν τι, κατὰ μέρος 103} 

158. 1045. 1ὅ. αἱ. 126}09. 1608. 

12504. 108.24. πρῶτον ὃν τὸ πί 

ἢ οὐσίᾳ 138814. 189.82. 

εἶναι ο. ἄαϊ, 152811, τὸ εἶναι, 

ἐστιν, 

94. 

50}. τὸ ὅτι 1418418. κατ συμβ. 

εἶναι 11 πᾶ7. --τ τὸ μὴ ὃν πολλᾳ- 

χῶς 18916. τριχῶς δα 169}21. 
δεῖξαν ὅτι ἔστι, ῬΙαι. 18945. χίς- 

γνεσϑαι ἐκ μὴ ὄντος 162524. 169 

819... ἜΨΟΝ 

Ονομ(α, λόγος «ἃ τύ δΗ 5. 139049. ὁΡΡ. 

πράγμα 106} 22.. ᾿ 

ὀνομάζεσϑαι ἐπέ τινι Ἐταρ. 11δ85.. 

ὀξυτάτη 198}3. 

ὅπερ αἀ 108}33. 
ὀπίσσω Ἐταρ. 100430.: 
ὁπότερον ἔτυχεν 12187- 

ὑπτική 91020. 1188414. τῷ ὀπτικα 

1ττ8. 

ὄπωπα Ἐπηρ. 100}1. 
ὅρασις 1δ0424. 

δρατικός 149Ρ018. 

ὄρχανον; ορρ.-. ἔργον 113}. 
ὀρέγεσθαι. 8θ0421. 112829.--- τὸ ὁρε- 

ιχῖτὸν δ΄]. 112426... 

ὄρεξις δ 148411. 

δρίζειν. ὡρισμένος ἀριϑμῷ 102018. 

21. 1060Ρ1- 4. 

ἐπιφανείῳ 10.286. .--- ὁρίζειν, φοηΐ. 

τὸ σῶμα ὥρισται 

τί ἐστιν, οὐσία, καϑόλου 81821. 



1268 4. 164821. 118Ρ018..28: ἐδέαν 
"πΠοὐδεμέων ἔστιν δρίσασϑαι 14048. 
τὐππο δριστὸς 9886... 
δρισμός ἀᾷ ζ τ0---. 5γῃ. πὸ τέ ἦν 

εἶναι «ὦ 180α41. δρ' τοῦ Ἀαϑόλου 

δὰ 136428,. ὁῦ τοῦ συνόλου, οὐδὲ 

τῶν ἀϊσϑητνῶν 18642. 1399528. ὃ 
κατὰ τὰς διαιρέσεις δρ. αὰ 1310 
28. ὃ “δῷ. διὰ «τί εἷς 4 ζ 12. 6. 
δρισμός, ἀριϑμὸς 143884. δρ. ἐπε- 

στημονικὸς 44 .139}82. ἐξ ὁρισμοῦ 

διαλεκτέον 112} 71. οἵ 422." 

δριστικὸς. λόγος 148081. 
ὅρκος ἀᾷ 83591. Επηρ. Τ0ΌΡ16. 

ὁρμή 123418. 28. ὃ. καὶ προαίρεσις 
11δ821. οἴ. Β2. ὅ: καὺ φύσις 15849. 

ὅρος 192} 9. --ο 5γπ. δρισμός 13088. 

188421. 139420. 143026. 29. 146 

415. 148.86. Ὀρρ. ἐπαγωγή, τὸ 
ἀνάλογον συνορᾶν 14945. 1529. 
155428. κοινὸς ὅρος 8106. τὼ πρὸς 

ὅρον τα 14086..ὄ 
Οὐρβεὺς δὰ 8328. 

ὀστοῦν Ἐταρ. 98417. 

ὅτι, τὸ ὅτι καὶ τὸ εἶναι 141415. ὀῤὈ. 
τὸ διότι 81829. 818: 

οὖδός 142019. 
οὐλομέλεια 1934. 

οὖν ἴπ ἀροάοἌὶ δᾶ 88.88: 102}25. 
121028. ' ' 

οὐρανός 1915}5. --- «α 9166. οἴ, 9045. 
20. 110428. ὃ πρῶτος οὐρανός «ἃ 

112.23. ὅτυ εἷς οὐρ. τά 1714431- 
οὐσία «ἃ ζ. η: ποσαχῶς «ἃ δ8. ἅυ- 

Ρίεχ οἴπις ποῖῖο 44 125386. --- οὐ-- 

σίω τὸ μὴ καϑ' ὑποχειμένου, τὸ 

πρῶτον ὑποχείμενον 111814. 129 

Π.Ἀ8.. 195801ὅ. 10283: 11946. 1428 
. 236. (ορρ. πάϑος, συῤβεβηκός 83 

Ὁ Β10. 107891.) πρῶτον ὃν τἀ 128 
14: (εἴ, λόγῳ, οὐσίᾳ πρότερον «ἃ 

1284954.:) χωριστὸν «ἀ 128434. οὐ-- 
σίαν αἰσθηταί 142455. 169480. 

φυσικαΐ 1428. 11045. δμολογού-- 
μενοι αα 14246. οὐσία συγκειμένη, 
σύνϑετος τὰ 15404. οὐσία ἢ τε 

ὕλη; καὶ 'τὸ εἶδος καὶ τὸ ἔκ τού- 

ν ΘΙὅ 

τῶν 1852. 110513. οὐσίω ὑλική, 
ὡς ὕλη Β5510: 9251. 1429. 144 
415. 149.86. 111836. τὸ χαϑόλου 
οὐκ οὐσία, ν.5. χωϑόλου. --- ἢ οὔ-- 
σία τὸ εἶδός ἐστι 141}00: δ 81} 
21. ορρ. ἦ σύνολος οὐσία 131429. 
135Ρ022. οὐσία; εἶδος. τὸ τί ἦν 

εἶναι, τὸ τὲ ἐστι ἀα 1958056. 130 

11 (ρ. 311): οὐσέω πρώτη τὰ 182 
Β1. οὐσία, ἐνέργειά, ἐντελέχεια 1650 

ΡΩ. 1449. 142010. 1483424. 85. 

112α25. οὐσία, φύσις ν. Ἀν: ἡ οὐ-- 

σία ἀρχὴ καὶ αἰτίω τις τάταϑ. 
580. 1482. 118421:4]. οὐσίᾳ; γε-- 

γέσεν πρότεροξ 'ν. 85. πρότερον. --- 

ὅτι ἔστιν οὐσία ἀΐδιος ἀκένητος 

αα λ6. ; ϊ 

οὔτε --α δέ αὰὦ 14603 4. 

ὀχεία 8846. 
ὄψις ἃ 80425. αἴ51. ὅρασις 15042 4. --- 

1.4. ὀφϑαλμός 111428. 16841. 10. 
ὀψοποιός, -- ηἡτική 1218. 4. 

παγχάλεπος 9143: . 
παγίως 108415. 162015. 168592. 

πάϑημα ορρ. οὐσία 85Ρ012. σελήνης 

82016. 

παϑητικὴ μεταβολή 146α12. ποιό- 

τῆς δά 1208}9. «δι 

πάϑος ποσαχῶς «ἢ δ31. ορρ: ὑὕπο-- 

τ χείμενον. 149459. ορρ: οὐσέα 1388 
Β28. 83010. 85811: 17181-. πάϑη 

καϑ' αὑτά ἀὰ 10.466. 190880. οὐ-- 
᾿ κεῖοι 168431. Β22. 1718816. πάϑη, 

συμβεβηκότα, κινήσεις 8908. 111 

81. π. καὶ ἕξεις αὐ 86411: πάϑη 

ἀριϑιιῶν αα 85529. μεταβολὴ κατὰ 

τὸ π. 169Ρ12. : 
παιδαριώδης 9585. 

πάλαι, οἱ π. τό9429. 

παμπάλαιον τᾷ 85028. 17481. 
πᾶν, ἄἴκι. ὅλον, πάντα αὦ 1241. τὸ 

πᾶν 169419. 173.29. 1168]. 
πάντως ἔχων 1350 54: 136080. 148 

418. δ᾽ 
παρά «ἃ 8708. παρὰ τὴν πλευράν 

δὰ 151826. 
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παραβολή 136824. 
παράγεσθαι 1888171. 
παράδειγμα 118821.--- Β]αΐ, 9121. 

21. 29. 31: 1199. 

παραδειγματικῶς 9547. 
παράδοξος 112818. 
παρακολουϑεῖν 154814. 

παραχρούεσθϑαι 12546. 

παραλογίζεσθαι 122421." 

παραλείπειν 1008. 

παραλογισμός 12245,.:. 
παρανήτή .118558. τ΄ 
παραπλησίως 85020. παραπλήσιον 

ὥσπερ 118}34. 
παραστάτης 118}21. 

παραφρονεῖν 10906. 31. 

πάρεγγυς 140Ρ11. 

παρέχβασις 189}4. 

παρελήλαταν Ἐταρ. 4 100Ρ16. 

παρέλκειν τὸν νοῦν 85420. 

παρέχεσϑαι αἰτίαν 19084. 88Ρ. 

παρίστατο Ἐπαρ. 109Ρ021. 

Παρμιενίδης, εἴα γογϑαβ: 8452. 109 

Β51. 18948. τα δουητη. 8408. 86 

Β18 --- 8142. 101832. --- ΤΈβρ. 104 

892. 

παροιμιάζεσϑαι 9304. 

παροιμίαι. πολλὰ ψεύδονται ἀοιδοί 

8343. εἰς τοὐναντίον καὶ τὸ ἄμει- 

γον ἀποτελευτῆσαι 83411. τίς ἂν 

ϑύρας ἁμάρτοι 9305. τὰ πετό- 

μενα διώκειν .109}38. 

παρορᾶν 95421. 19828. 
πάσχειν 181816. 89829. 118816. τὸ 

πάσχον πρῶτον δὰ 144016. 

πατέρες, Ὠκεανὸς καὶ Τηϑύς 83081. 

πάτριος δόξα 114013. 

Παύσων 1δ50α20. 

πειϑαρχικός 161425. 

πειϑώ 1094171. 1144. 

πειραϑείς 164081. 

πειραστικὸς 104025. 

πενταξὸς 116}88. 

πεπεισμένος 1113. 1861420. 

πεπεμμένος 89416. πεφϑῇ 1405}9. 

πεπερασμένον 94416. Ῥγίδι. 871416. 

πεπλάσϑαι «ἃ 8601. 

πέρας ποσαχῶς «ἃ δ11. πέρας, ἀρχή, 
τέλος 122410. 94Ρ16. Ῥυίι. 9048. 
ἥκειν ἐπὶ π. 94014. πέρατα σω-- 
μάτων 160016. 102510. 

περί κα 14541. 

περιαιρεῖν ἃ 161429. 

περιγράφεσϑαι 125608. 1642. 
περίεργος 136Ρ}23..188421. 82. 

περιέχειν 113084. 146024. 

περιλαμβάνειν 8649. 9084. 

περίοδος 1128. 10. 

περισεσῶσϑαν 114813. 
περιττὸς δα 8882. 1538. --- ορρ. 

ἄρτιος Ῥγίμ. 86.18.. 9089. 

περιττότης 104811. 

περιφέρεσθαι 85814. 

πετόμενα, διώκειν 109}88. 

πεφροιμιασμένος 9585. 

πήλινος ἀνδριάς 185482. 

πήρωμα, Δὰ 13484. 

πήρωσις 140Ρ16. 

πιϑανόν 1τ00410. 

πίπτειν ἐπί τι αἀ 8208. εἴς τι 10δα2. 

πιστεύειν 91018. 

πίστιν λαβεῖν 19048. 

πιστοτέρα ἀρχὴ 16288. 

πλάνητες λ8. 

πλάσις 18684. 

πλασματίας 116α39. 

πλασματώδης 1828. 181030. 185 

ἃ1ὅ. 

πλάτος, 8γπ. ἐπίπεδον 120812. 14. 

πλωτὺ καὶ στενὸν ῬΙαϊ. 92412. 188 

58. πλατὺς ὅρκος Ετηρ. 100516. 
Πλάτω». εἴα5 5Ξοτιρία οϊαηίαν: ῬμαΘάο 

9108.18042. ΤΒδδοι. 110512.Η!ρρΡ. 
τηἶπ. 1 2586. ϑ0ΡἘ.126814.164}29. 

-- βουϊρία τεϑρ. ὅόρβ, 180455 (Ὁ). 
189.20. Ῥμαδάν. 111082. Τπη. 1172 

42. --- Ῥ]αῖο σοτητῃ. 871429---88417. 

26. 90.430. 4.9. 9646. 10149. 119 

δ4. 128019. 15301383. 188432. --- 

το5Ρ. 95Ρ16. 91Ρ1. 98010. 101019. 

102412. Β12. 131.390.133027. 134 

2. 14. 14448. 150085. 161819. 

159.810. Ὀ8. 16006. 169426. 110ἃ 

21. 111015. 118417. 116019. 27. 



116419. 84. μεν. Ῥ]αιοπῖοὶ γ6 80. 98 
αἴ. 11. (1280 15 7). 1528024. 1860 
18. 140Ρ}2. 14δ416. 1ὅ6410. 1698 

85. 115δ882. 0817. μ- »- ἀἴνενϑα 6ο0- 

στατ Ῥ]αοϊία, δὰ 180014. 188820. 

181}04. 

πλειάδες. 193814. 

πλέκεσϑαι 1818. 

πλέον Ῥάττα. δὰ 109}. --- ἐπὲ πλέον 

εἶναι 1461. 
πλεονάζειν τῷ λόγῳ 94018. 

πληγὰς καλὰς τύπτειν 8δα1δ. 

πλῆϑος, τί 12049. 154822. 16783. 

ΟΡΡ. ὀλιγότης, ἕν 8410. 104810. 
16. πλ. πρῶτον 1855}9. 

πλὴν ἀλλ᾽ ἢ 8118. 
πλῆρες Ἰειη. 8505. 109428. 
πληροῦσϑαι ὑπὸ ὀχείας 8886. 

πνῖγος 126}84. 

ποδιαίω αἀ 118420. 

ποδότης 18881δ. 
πόϑεν ποῖ 169026. 

ποιεῖν ἀἰδι.. πράττειν δὰ 150823. 

ποίησις ἀἰδι. γένεσις 182426. αἰ5ῖ. 

γόησις αὰ 132015. 

ποιηταί 8202. 83032. 128819. 191] 

4. -- 9588. 

ποιητικὴ ἐπιστήμη 8241:011. Δα 125 
ΒΩ1. τὸ ποιητικόν 14886. 

ποιὸν ποσαχῶς τἀ δ14. 188811. τὸ 

π. τῆς ὡρισμένης φύσεως 168821. 

μεταβολὴ κατὰ τὸ π. 169010. 
ποιότης παϑητική αἀ 120}9. 

πολιτεύεσθαι 11683. 

πολλά ἀἶδι. πολύ 156015. ορρ. τὸ ἕν 

ι8. τὰ πολλά ῬΙαι. αα 51010. πολὺ 

καὶ ὀλίγον. ῬΙαὶ. 1810᾽16. πολλὰ 
τὸ ἕν ἔσται τὰ 81451. ὡς ἐπὶ τὸ 

πολύ 126080. 164085. 12δ815. 

18. 20. 

πολλαπλασιώσεις 192}8. 

πολλαχῶς 4 1038. τ- 1718]. 91. 

πολλοστημόριον 120028. 
πόλοι 113028. 

πολύκαμπτος Ῥαάτντα. 1093. 

πολυκοιρανέη Ἠοτη. 11684. 
πορρώτερον 1144. 

Ατιϑῖοξ. τηϑίαρῃ. δἀ. Βοιῖί 0]. Π. 
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ποσαχῶς; τὰ περὶ τοῦ π. 128811. 

“1521. 

ποσὸν ποσαχῶς δ4 δ18. τὸ π. τῆς 

ἀορίστου φύσεως 168.28. γιγνώ-- 
σκεται τῷ ἑνί 152020. πάϑη τοῦ 

π. 120419. μεταβολὴ κατὼ τὸ π. 

169010. ποσάκις ποσοί 120Ρ5. 

ποσοποιὸν 183818: 

ποτέ, 1285. 9329. 

πότερον, ἐν ἀντιϑέσει 155}82. 

ποῦ, μεταβολὴ κατὰ τὸ π. 169510. 

πρᾶγμα αὐτὸ δδοποιεῖ 8.4418. 
πραγματείω, πραγματεύεσθαι δἄ 81 

«Α90. 

πρακτικὸν εἶναι 8105. πρακτυκὴ ἐπι- 

στήμη 93021. δὰ 125Ρ21. 

πρᾶξις ἀἴ5ι. κύνησις Δὰ 148521. αὗ 

π. περὶ τὸ καϑ' ἕκαστόν εἶσι 81 
4171. 

πράττειν 128418. 151. ποιεῖν ἀἀ 150 

428. πρακτόν. 125524. 159836. 

πρεσβύτατον 8333. 

προάγειν 8554. 

προαΐρεσις 104025. 11δ427. αἰδοῖ. 
ὄρεξις ἃ4 148411. ἢ πρ. ἀρχή; κύ-- 
ριον 118821. 118025. 148411]. 

προαιρετικός 12δ48. 

προαιρετόν 125024. 

προαπορεῖν 9502. 

προγεγενῆσϑαν 110821. 

προγιγνώσκειν 92881. 
προδοξαζειν 1116: 

προειδέναι 9227. 

προενεργεῖν 14103 4: 

προεπίστασϑαιν 105Ἀ5. 

προέρχεσϑοαν 9006. 1918. 

προιέναι εἰς ἄπειρον 160886. 

προχείμενος 89828. 
προλαμβάνειν 150}5. 

προπηλακίζειν 96.588. 

πρός. πρὸς ἕν δὰ 103438. --- πρός τι 

ποσαχῶς αἀ δι1δ. 156}34. τὸ π. τι 

ἥκιστα φύσις ᾿ἃ 90Ρ520. ἐδέαι τῶν 

π. τὸ δὰ 90Ρ16. 

προσάγειν μυϑικῶς 114}4. 

προσαγορεύειν 96010. 

προσαποκρένεσθαι 101419. 
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προσαποφαίνεσϑαν 189016. 

προσάπτειν τινί τι 183Ρ018. 191098. 

προσγίγνεσθαι 149410. 

προσγλίχεσϑαι 190081. τα 8θατ. 

προσδεῖσθαι 1δδα1δ. 

προσδιορίζεσϑαν 105021. 21. 148 

171. 

προσεῖναν 129019. 

προσεπιτιϑέναι 81815. 

προσήκειν 158422. 

πρόσϑεσις, Ἰορῖοο, ὦ. 82427. τὰ ἐκ 

πρ.» λόγοι ἐκ πρ. ὦ 129}080. ζδ. 

- πολῖϊι. 94080. 181514 (εἴ. 182 

585). 192031. 

προφκατηγορεῖσθαν δὰ 154416. 

προσκεῖσθαι 129081. 

προσλαμβάνειν 1825}85. 
προστιϑέναν 1018 544. 1304933. ν΄. 

πρόσϑεσις. 

προσφέρεσθαι 168829. 

προσφορά 100814. 
προσφῦναι 114021. 

πρότασις 118420.--π 960831. 106}28. 
-- αἀ 189828. 

πρότερον καὶ ὕστερον ποσαχῶς «ἃ 

διι. πρ. οὐσίᾳ; γενέσει αα 8915. 

π. οὐσίᾳ, λόγῳ αἀ 111851. πρ. οὐ-- 
σίᾳ, λόγῳ, χρόνῳ 4 149Ρ11. ἐν 

{ 
τ οἷς τὸ πρ. καὶ ὕστερον Δ 9986. 

ἀριϑμοὶ ἔχοντες τὸ πρ. καὶ ὕστε- 

ρον δὰ 180012. --- προτέρως λέ- 

γεσϑαι 1130382: 

προὐπάρχειν 109426. 
προύργου 88Ρ4. 

πρόχειρος 825018. 154012. 
Πρωταγόρας 9848. 101022. γδ. κ6. 

1416. 1598. 

πρώτιστος Ῥαάττα. 84026. 

πρῶτον, τί 108016. 130410. 13788. 
5γπ. καϑ'' αὑτά 181514. τὰ πρῶτα 
δὰ 13409. πρ. πολλαχῶς δὰ 1288 

81. ὅγη. κυρίως Δα 115011. πρώτη 

οὐσία «ἃ 1321. πρ. στέρησις χὰ 

146Ρ1ὅ. πρ. αἰτέα «α 88425. πρ. 

ὕλη 4 116819.144418. ὅϑεν πρῶ- 

τον Δ 98828. 11884. πρῶτον πώ- 

σχον ἃ 144016. πρῶτοι ἀριϑιμοί 

ὦ 81}084. 181429. --- οὗ πρῶτοι 

φιλοσοφήσαντες δα 82011.--- πρώ- 
τως 130430. 22. Βδ. 131413. 

πτῶσις «ἃ 189421. 

Πυϑαγόρας 86829. 

Πυϑαχγόρειοι (οἱ καλούμενοι λὰ 85" 
23} οοτηπι. 8528 -τ 8608. 81818 
--21. Β11.23.31. 89029---90432. 

9686. 101810. 186018. 153}12. 

112031. 178021. 180016. 81. 183 

08---19. 190420---85. 191418. --- 

το5ρ.9881 (2). 102412.104081.111 
Ρ20.128015.1715436.028.176411. 

πυκνὸν καὶ μανόν 85Ρ11. 

πυχνοῦσϑαι 142028. 

πῦρ ἀρχή 8982. 
πύρινος ἀήρ 149826. 

πυρρός 154513. 

ΠΠῶὥλος 8184. 

ῥᾳϑύμως ἀφιέναι 85830. 

ὑᾳστώνη 82028. 

ῥεῖν Ἠεταᾶοὶ. 814838. 163422. 85. 

ῥημα δὰ 140884. 
ῥητόν, ῥητῶς ἀὰ 1110]1. 

ῥοπή 152029. 

δυϑμίξειν Δα 115Ρ12- 

ῥυϑμὸς 181086. 
δυσμὸς 142814. Δὰ 85016. 

σα ἐπιφέρεται 198424. 

σαίνειν τὴν ψυχήν 190487. 

σεμνός 114018. 

σημαίνειν καϑ'' ἑνός, ἕν 108014. 

σημεῖον 80421. --- δὰ 8151. 

σιμόν, κοῖλον τὰ 125881. 

σιμότης; κοιλότης ζ5. 

Σιμωνίδης 82080. 1917. 

σκέπασμα 148882. 

σχεπαστικός 143416. 

σκέπτεσθαι 58015.129025.1716822. 

σχευαστά 113018. 

σκέψις, 5γ8. ϑεωρία 1τ0δ822. 29. 35. 

Ρ1. τινός 86018. 89029. περί τι- 

γος 9309. 105822. 1. ἃ]. πότερον 

116410. σκ. ἐδίω 118418. ἡ ἐν τοῖς 

λόγοις σκ. 81τ082. 

᾿ 
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σκιαγραφίω ἀὰ 124}28. 

σκοπεῖν, σχοπεῖσϑαι, 5γη. ϑεωρεῖν, 

πραγματεύεσθαι 129419. 36. 161 
429. 164019.22. σχ. τι 1102. 1718 
Ρό. περέ τινος 100419. 105882. 

159018. ἔκ τινος 1780. 

σκυτικὴ 96884. 

σοφία «ἃ 88.420. 42. σοφίαν δὰ 90 

12. ῖ 

σοφίζεσϑαι μυϑικῶς 100418. 

σοφιστῆς 9632. 104}117. 126} 15. 
σοφιστική δα 1040Ὀ᾽111. περὲ τὸ μὴ ὃν 

8Δ4 126Ρ014. σοφιστικοὶ ἔλεγχοι 182 

ἃ6. 1498. 

σοφὸς 81}5. 8286---19. 

Σοφοκλῆς 118880. 

σπέρμα τἀ 144485. ἴδε. γογή δά 1711 
Ρ81. 

Σπεύσιππος Ἤοοταπι. 128021. 1121. 
τΌ5Ρ. 1715486. "81. --- οἴ. δά 180}Ὁ 

14.321. 191484. 192811. 

σπουδαία δύναμις 1514. ---  121}24. 

σπουδὴ ἀποδεικτική τ18822. 

σταϑμός 181081. 

στάσις, ορρ. κίνησις, μεταβολή 104 
329. 125021. 113Ρ25. 

στατικὴ ἀρχή 1498. τὸ στ. 11948ὅ. 
στερεόν 8501. 116} 171. 
στέρησις δὰ 104812. 11901. ποσα-- 

χῶς αἀ δ22. ἀϊει. ἀντίφασις, ἐναν-- 

τίον αα 1δῦα88. στ. πρώτη Δα 146 

Β14. στ. τελεία «ἀ 1δδα8δ. 1618 

20. τῶν ἐναντίων ἢ ἑτέρα συστοι-- 

χία στέρησις 104021. 111018. 168 

Β11. στ. ορρ. ἕξις, εἶδος 11951. 

144083. 110Ρ012. στ. ἄδηλος 138 
Ἀ14. 

στερητικὴ ἀπόφασις ἀὰ 15θα417. στε- 
ρητικῶς 1ῦ6829. 

στιγμή 116026. 1024. 14488. 160 

Β18. 

στοιχεῖον, ἀρχή, αἴτιον δὰ 114426. 

141031. ποσαχῶς «α δ ὃ. στοιχεῖα 
τοῦ λόγου δὰ 135Δ411. 

στοιχειωδέστατον 58085. 

στοῖχος 192}84. 

στοχάζεσθαι 121α8. 
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στρέφεσθαι περί τὖ 104022. 

στρογγύλον, τὸ στ. 11043. 

στρογγυλότης 185814. 

Στύξ 88082. 

συγγενής δὰ 158824.. 141081. 

συγκεῖσϑαι ἔκ τινος 11006. ορρ.- δὲ: 

ρῆσϑαι 10202. τα 16102. συγκεί- 

μενα ορρ. ἀσύνθετα 116018:. ἦ σ. 

οὐσία «Δα 1548}4. 
συγκεφαλαιοῦν «ἃ 1528171. 

συγκρίνειν 8524. 26. 89416. 

σύγκρισις 84.15. .88082. 85. 
συγκριτικὸν χρῶμα 15189 544: 

συλλαβή 141}12. 

συλλαμβάνειν 151581. μετά τινος 98 

Β28. τὸ συνειλημμένον δὰ 125}82. 

συνειλ. τῷ δεκτικῷ 1558. 

συλλογίζεσϑαι μα58.122421. ταθά. «ἀ 

142438. 

συλλογισμὸς 90Ρ10. 1196. ἐκ τοῦ 
τί ἐστι αὰ 184181. σ- πρῶτον αα 

114}2. 

συμβαίνειν ἀὰ 81420. 8841. 89822. 

συμβεβηκός ε2----4. ἀὰ 126Ρ01. πο-- 

σαχῶς «ἃ δ80. σ. καϑ' αὗτό αὦ 

108425. σ. 5γπ. πάϑος 8958. χατὰ 
σ- ορρ. ἁπλῶς, καϑ' αὑτό 8801. 

16ὅ46. τὸ κατὼ σ. διττὸν 131022. 

συμβάλλεσθϑαί τινι 9149. 119Ρ18. 

1162. 

συμβλητοὶ ἀριϑμοί δἀ μ6. 
συμβόλαια 95811. 

συμμένω 111824. 

συμμετρία 104011. 

συμπέρασμοω 113020. 

συμπεφυκέναν 114021. 146828. 

συμπίπτει εὐλόγως 1261. 
συμπλέκεσϑαι 0102. 114413. 19. 

-- 1620ὅ. 163029. 
συμπλοκή 1210829. 166422. 
σύμπτωμο, 193Ρ17. 

συμφάναν 98823. 112819. 
σύμφυσις 114022. 1710411. 140}. 10. 

σύμφυτος 9841. 
συμφωνία ἀεῖ. 192014. 91"Ὁ14. δὰ 

148410. -- ἕῳ ἵ συμφωνίαν 198 

420. 
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συνάγειν 100011. 1428 4. 91418. 179 
Ρ22. 

συναϑροίζεσθαι 9383. 

συναίτιον ὦ 115821. 

συνάμφω, τὸ σ. 143822. 

συναμφότερον 1624. ς 

συναναιρεῖν 16041. 159080. 38. 

συναπόφασις δὰ 156α8. 

συνάπτειν τινέ 142416. πρός τι 146 

θ22. 118510. εἰς ταῦτο 186485. 

συναρμόττειν 86018. 

σύνδεσμος 145011. συνδέσμῳ ἕν 1.45 
419. 

συνδιαρϑροῦν 8905. 

συνδυαζόμενον. 18186. 148384. συν- 

δεδυασμένον 130016. 

σύνεγγυς 102532. 

συνεδρεύειν τῷ λόγῳ 8185.᾿ 
συνείρειν θὅ410. 190080. 1930271. 

συνειρομένη πραγματεία 8847. 

συνέχεια 150026. 

συνεχὲς ἁπλῶς, φύσει, βίᾳ αἱ. 123 

82. 140Ρ15. Δά 1156}086. σ. ἐφ᾽ ἕν, 

ἐπὶ δύο λα 161438. τὸ σ. τῆς νοή- 
σεως 114029. 

σύνηθες 9553. 

σύνϑεσις εἰεταδηΐοτγιτ 142016. 114 

θ81. 192426. ἔουτηδθ εἰ τηδίθυϊαθ 

113022. 1456011. 5 ΡΙΘΟΙ εἰ ργαο- 

αἴοαι! 121}019. 

σύνϑετον, ορρ. στοιχεῖον 11008. ἐκ 

τῆς ὕλης κ- μορφῆς 123431. 143 

480. -- δά 129Ρ23. 17δὅΔ8. 

συννέναν ἑαυτοῦ 1628. 

συνιστάναι. φύσει συνεστηκέναι 141 

080. 143022. 184438. 

180018. 90.422. μεγέϑη συνιστά-- 

μενα θ0826. οἵ, 180521. τοῦ ἑνὸς 

συσταϑέντος Ῥγῖθ. 191815. αἱ τέ- 

ἔκ τινος 

χναι συνέστησων 81024. 

σύνοδος 153017. 

σύνολον αἀ 99488. συνόλη οὐσία 1581 

426. 

συνορᾶν τὸ ἀνάλογον τὰ 148481. 

συνιδεῖν 8482. 

συνουσία 14589. 18. 

συντείνειν πρύς τι 160428. 114818. 

συντιϑέναν 1124. 124019. 161810. 
οἴ. σύνϑεσις. 

σύντομος 141420. συντόμως 88818. 

συνώνυμος 93025.106}18. Δά Β1Ρ10. 
γίγνεσθαι ἐκ συνωνύμου ττραὅ. 

συστοιχία ἃ 8628. οἴ. κατηγορία, 

στέρησις. --- σ. τοῦ καλοῦ 193018. 

σ. νοητὴ 112881. 

σφαῖραι τῶν ἄστρων 18. 

σχήμα τααῖῃ. 9949. 102821. 1710428. 
σ- εὐθύγραμμον, ἐπίπεδον, τρί- 
γωνον 18443. 12401. 192Ρ012. --- 

σ. τ. 4ᾳ. δυσμός 85014. --- σχ. κα-- 

τηγορίας τὰ 111423. σχ. τῆς ἰδέας 

1294. σ. φιλοσόφου. 104018. ἐν 
μύϑου σχήματι 11482. 

σχιζοποδία, σχιζόπους 188α415. 14. 

σχολαΐειν 81023. 

Σωκράτης Β1ΡῚ -- 4. 118017:--- 31. 

1863. Σ΄ ὁ νεώτερος κα 136055. 

Σωκράτης Ῥτὸ Θχοτηρῖο ροβιτι5, δὰ 

895018. 

σῶμα 116028. σώματα ἁπλᾷ 8486. 

1428. φυσικά δὰ 128Ρ10. 

σωματιχὴ ἀρχή 8154. φύσις 88028. 
σώρευσις 116029. 

σωρὸς δὰ 14089. 

σωτηρία «ἃ 191018. 

τάξις 855014. τάξις τοῦ κόσμου 115 

418. τ. οὐχ ἔστιν ἐν τῇ οὐσίᾳ «ἃ 

198499. 

ταραχή 18682. 

ταὐτὸ ποσαχῶς α«ἀ δ9.15 4432. ταὐτὼ 

τῷ εἴδει τὰ 158.18. ποσαχῶς τἀ 

11851. ταὐτὸ τῷ ἀριϑμῶ 149018. 

29. ταὐτὰ χατὰ συμβεβηκὸς 181 

Ρτ. 

ταυτότης 95Ρ021. 11847. 

τάχος διττὸν 152}021. 
τὲ --- δέ τά 94Ρ18. 14006. 

τελειομένοιο χρόνοιο Ἐπιρ. 100}15. 

τέλειον, τί 155811. ποσαχῶς «κα δ16. 

τέλειος γραμμή 116517. τέλειον ἢ 

δεκάς Ῥυιμ. 8648. ΡΪαϊ. 184432. --- 

τελείως 121021. τελέως 162021. 

τελείωσις 121020.. 



τελευταῖον εἶδος 118Ρ05. ὑποκχεέμε-- 
γὸν τελ. πρὸς τὸ τέλος 116420. 

ὕλη τελ. 1τ0α21 οἵ, 8309. 
τελευτὴ ἀϊκι. τέλος 121028. 

τέλος ἐπιϑεῖναι 1424. τέλος, ἐνέο-- 

γειὰ 151816. τέλος, οὗ ἕνεκα 11 

438. 159487. 114430. 94Ρ16- 

τετράγωνον 8θα2δ. τετράγωνοι ἀριϑ- 

“μοΐ 19881. 

τετραγωνέζειν δὰ 96021. 

τετραξὸς 116}82. 

τέχνη. ὦ 80Ρ028. τ. ἀρχικώτεραι, 

ὑπηρετοῦσαι αἀ 81.480. ἢ τ΄ γίγνε- 
ται μαϑήσει 141058. 14608717. τ. 

ἄϊεοι. ἐπιστήμη «ἃ 81026. ἢ τ. τὸ 

εἶδος αα 184424. 1τ041δ. τ. ἀἰδι. 
φύσις αἀ ττ0ατ. γίγνεσθαι φύσει, 

τέχνη, δυνάμει αἱ. τὰ ζ1. 8. 12 

θῶ. τὰ κατὰ τέχνην 110817. 

τεχνέτης, ἀἰκι. ἔμπειρος 81531. 

τηκτός 128428. 

τις, τι αἀ 103}323. 

τί. τὸ τί, τὸ τέ ἔστι τὰ 1526.86. 

πλεοναχῶς «τἀ 180411. ὑπάρχειν 

ἐν τῷ τί ἔστιν τὰ 122.21. τὸ τί 

ἔστι, ἀἶδι. τὸ τέ ἦν εἶναι «ὦ 180 

αι (ρ. 311). τὸ τέ ἦν εἶναι αὰ 

ἴ4. 5. 6. 8. 1458. τὸ τῆε, εἶδος, 

οὐσία «ἃ 138Ρ5. τὸ τῆε, δρισμὸς 
αἂ 18041. (ρ. 308.) --- τί ἦν Δα 129 
μῶτ. τὰ τέ ἦν εἶναι 1315}9. 29. 

τιϑέναι 168.238. Β11. εἰς μέαν φίύ- 
σιν 169α85. μετά τινος 8484. 

τιμαί Ἔταρ. 100514. 

τίμιον, 5γι. ϑεῖον 114821. 26. 30. 

115020. τιμιωτάτη ἐπιστήμη; τ. 

γένος 8845. 126421. 1644. 

Τιμόϑεος 93015. 

τμήματα κύκλου 134025. 
τμητικός, τμητὸς 120}29. 

τόδε τι ὦ 111025. τόδε ἐν τῷδε «ἡ 
130018. 

τομῆς εἴ. διαίρεσις. τααῖῃ. 1601 4. 94 

Ρῶδ5. -- Ἰἰορῖεθ 1838428. 

τόπος 192.11. μεταβολὴ κατὰ τ. 

169013. 

τρέφεσϑαι Ἐτηρ. 10001:. 
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τοίγωνον δύο ὀρϑὰς ἔχει αὰ 125482. 

1501824. 

τρίτος ἄνϑρωπος τὰ 90}171. 1698. 

τριτοστάτης 118}28. 

τριτυός 116080. 
τριχῇ διαιρετόν 116}021. 
τοοπὴ Τ)ευπιοον. 85016. 142014. τρ. 

ἡλίου 88α15. 

τρόποι αἰτίων 9605. 113011. 29. τρ. 
συγκεφαλαιούμενοι 152411. 

τυγχάνω. τὸ ὅπότερ᾽ ἔτυχε 121811. 

θ18. 164086. 16589. 12. 

τύπῳ εἴρηται 12981. 
τυφλός 1284. 14188. 

τύχη καὶ ταὐτόματον 8414. 182429. 

ἄἰδι. ταὐτόματον «ἃ 165480. γίέ- 

γνεσϑαι ἀπὸ τύχης, φύσει, τέχνῃ 

ὅτ. 1494. 11086. 818. 

ὑγιαζειν 81818. 
ὑγιαίνειν 111828. 132Ρ18. 

ὑγίεια 1τ0411. 28. Β28. 

ὕγιεινος τ08835. 160}87. 

ὑδατοϑρέμμων Ἐταρ. 100431. 

ὕλη αἀ η8. 4. πεοεββδασα δα δχρὶι- 

οαπάαστη τηταϊϊ ποι, δ 16903. 

ἅπαντα τὼ γιγνόμενα ἔχει ὕλην 

182420. 14252δ. 144021. (ὕλη, 
χένησις 1268). ὕλη, τί 129.20. ἢ 
ὕ. ἀόριστον 181821. 149Ρ55. ἄγνω-- 

στος χαϑ' αὑτήν αα 18688.. τόδε 
τι τῷ φαίνεσϑαι αἀ 1τυα1ὺ. ὕλη; 

5γη. δύναμις 1501. 189029. 142 

21. Β10. 160421. 111810. 169ΡὉ 

14. 110012. 1861. 

τοῦ συμβεβηκότος 

δύναμις ἃ 145}087. 

192.3. αἰτία 

121α18. ἀἰϊδι. 

ὕλη 5γ}. ὑπο-- 

κείμενον 88429. 122418. 11081]. 

(εἴ, αἀ 1613). ἄϊδι. ὑποκείμενον 

14409. ἣ ὕ. ἀρχὴ τις 146α28. 86 
Α11. πότερον οὐσία ἢ οὐ τἀ ζ 8. 

1424217. Ορρ. εἶδος, ἐνέργεια, λο- 

γος, ἣ κατὰ λόγον οὐσία 8620. 

13806. 145435. 111021. 1714484. 

11649. 118430. 184Ρ9. ἧ ἐσχάτη 
ὕ. καὶ ἡ μορφὴ ταὐτό 145818. ὕλη 

πρώτη δα 144418. ὕ. αἰσϑητή, 



γοητή τα 18649. 145484. τὸ γέ- 

γος ὕλη τῶν εἰδῶν ἀὰ 12.408. 138 

46. ὕ. τῶν μαϑηματικῶν αἀ 159 

Β16. ὕ. γεννητή, τοπική τα 1438 

84. -- τὸ ϑῆλυ ὕλη «ἃ 1244835. 

- ἐν ὕλης εἴδει αα 8301. 

ὑλικὴ οὐσία 149486. 111886. τὸ ὕλι- 

κόν 18588. 
ὑπάλληλα 118Ρ1. 

ὑπάρχειν 181016. δά 140418. χαϑ' 
αὑτὸ ὑπάρχειν 108.22. 125512. 
δὰ 12δ880. 130022. ορρ. τὸ τέ 

ἔστι 126482. 

ὑπάτη 151822. 
ὑπεῖναι 169}8. 

ὑπεναντίον 185815. 

ὑπεπιμόριον 12145. 
ὑπὲρ ἡμᾶς δὰ 1ρ00415. εἴ, 1171480. 

ὑπερβολὴν ἔχειν 121015. 

ὑπερέχειν 184411. τὸ ὑπερέχον καὶ 

τὸ ὑπερεχόμενον. 151818. 181018. 

ὑπέρϑυρον 142Ὀ19.- 

ὑπεροχὴ καὶ ἔλλειψις 9206. 104012. 

142025. 356. 1562090. 

ὑπερπηδαν εἴς τὸ 12106. 

ὑπηρετοῦσαι τέχναι τα 81830. 

ὑπό. ὑφ᾽ οὗ 1. 6. τὸ κινοῦν 110481. 

183.24.--- εἶναι ὑπὸ μίαν ἐπιστή- 

μην, δύναμιν αἱ. 161015. 163087. 

118429. 155431. 193410. τὰ ὑπὸ 
τὴν ἀρχήν 163}081. 

ὑποβάλλειν τὸν δάκτυλον ὑπὸ τὴν 

ὄψιν 16948. 

ὑποδύεσϑαι σχῆμα φιλοσόφου 104 
Β18. 

ὑπόθεσις καὶ ἀρχή 186α1ὅ. ἀρχὴ 

βεβαιοτάτη --- οὐχ ὑπόϑεσις αἀ 

105016. ἔδιαι καὶ οὐ μαϑημα- 

τιχαὶ ὑποϑέσεις 1836. 186810. 
κατὰ τὰς ὑπ. 190821., πρὸς τὴν 

ὑπ. 182082. ἐξ ὑποϑέσεως ἃ 10 
418. ὑπόϑεσις 1. 4ᾳ. πρότασις αὰ 

119416. 

ὑποκάτω 11484. 

ὑποκεῖσϑαι 9049. ἐκ τῶν ὑποκειμέ- 
νων καὶ διωρισμένων 118828. τὸ 

ὑποκείμενον τί δὰ 1280896. δετ-- 

| 
] 

τὸν 1385. δὰ 8528. χαϑ' ὕπο- 
κειμένου λέγεσϑαν λά 90081. ὕπο-- 

κείμενον ορρ. καϑόλου 149428. 
ὕπ., ὕλη «ἃ 88.880. εἴ, 5. ὕλη. τὸ 
ὑπ. πρῶτον, ἔσχατον, τελευταῖον 

116420. 28. 111024. -- τὼ ὑπο-- 

κείμενα 1. 6. τὰ ὑπὸ τὸ γένος ὄντα 
δα 82.528. 

ὑπολαμβάνειν, ὑπόληψις «ἢ 8141. 82 

6. --- ὑπόληψις ἀρχαία καὶ δη- 

μοτική 89.811 οἵ, 8481. 

ὑπολείπει ἡ διαίρεσις 148516. 

ὑπομένειν λόγον, ἐναντιώσεις 106426. 

19042. ὑσ΄. ᾿πἰτ. 102α8. 16908. 170 
4258. 

ὑπόπουν 138410 ---Ἴ8. 

ὑποπτεύειν 8428. 

ὑποτιϑέναι 88.425. ταρά. 8601 4. 189 

Δ22. καλῶς ὑποτίϑεσϑαι 154}85. 

ὑποτιϑέμκεναι λαμιβάνουσιν 16.448. 

ὑποτυποῦσϑαι 128081. οἵ, 12947. 

ὕστερος, ν. πρότερος. 

ὑστερογενὴ 191838. 

ὑφημιόλιον 12181. 

Φαίδων ῬΙαι. 9108. 1808}. 

φαίνεσϑαι. τὸ φαινόμενόν τινί ἐστι 

φαινόμενον 111818. --- τὰ φαινό-- 

μενῶ 86081. Δἀ 114016. τὼ φαινό- 

μενα ἀποδοῦναι 113086. αἀ 114 

ἃ1. φαίνεσϑαι, ορρ- λόγος «ἃ 88 

8. 112α11. φαινόμενον 5γπ. δὸ-- 

κοῦν 10948. 44 859520. φαινόμενον, 

ΟΡΡ- ὅν 104019. 112428. ἥ ὕλη 

τόδε τι τῷ φαίνεσθαι δὰ 110810. 

φάκελος 142Ρ011. 
φαλακρός 124428. 

φάναι, ἀποφάναι 10884-9]1. οἴ. 5. φά- 

σις. θιγεῖν καὶ φάναι ἀὰ 151024. 

φανερός. τὰ φανερὰ 92425. τὼ φα- 
νερὼ τῶν ϑείων δὰ 126418. 114 

Ρ16. 

φαντασία αα 805026. 1108. ἐμστου- 

εἴν φαντασίαν 1244. 12546. ἡ 

ἀπότινος φαντασία 124026. φαν- 
τασίαι, δόξαι αἀἂ 162}84. 

φάντασμα 90514: 119811. 

Ὶ 



φάραγξ 108516. 
φάσις, ἐγη. κατάφασις ἃ 10889. ἀἴ5ὲ. 

κατάφασις αἀ 161524. φάσεις ἂν-- 

τικεέμεναι αὐ 16286. 

φαύλως γνωστῶ 129Ὀ10. 

φέρειν τὰς ἀποδείξεις 10682)6. φ. 

ὄνομα ἐπί τι 162416. τὼ φερό- 

μενα κατὰ τὸν οὐρανόν 90411. 

Φερεκύδης 191}9. 

φϑαρτὴ οὐσίω 169.81. τὰ φϑαρτά 

925ι1τ. φϑαοτὸν ἄνευ τοῦ φϑεί- 

ρεσϑαι 148515. φϑαρτὸν οὐ- 

ϑὲν κατὰ συμβεβηκός 15941. 

φϑαρτικὴ ἀρχή 119811. 
φϑέγγεσϑαι 108}8. 

φϑείρεται ἅπαντα εἰς ταῦτ᾽ ἐξ ὧν 

ἔστι τ100025. 

φϑίσις 169Ὀ11. 

φϑονεῖ τὸ ϑεῖον᾽ ἀὰ 82082. 

φϑορά 9406. 169Ρ011. φϑ. οὐκ ἔστι 
τοῦ εἴδους ττῦι15. 142490. χατὰ 

συμβεβηκὸς καὶ φϑοράν 144898. 

145Δ41. 

φιλεῖν ἀμφοτέρους 118Ρ16. 

φιλία Ἐταρ. 8548. 88.938. 

φιλόμυϑος «ἀ 82018. 

φιλοσοφεῖν 8882. 1049. 109}871. οὗ 

πρῶτοι φιλοσοφήσαντες αὰ 82511. 

φιλοσοφία δὰ 83021. ἀἴξε. σοφιστική, 

διαλεκτική 104}11. φ. ϑεωρητική, 

πραχτική καλ. δά εἴ. φιλοσοφία 

1. 4ᾳ. ϑεολογία «ἃ 161}5. 

φιλόσοφος 103Ρ19. 1046. 84. Β16. 

105421. Β6. 11. φ. ἰ. 4. ϑεολόγος 
δά 161}. 

φιλότης Ἐταρ. 100Ρ11. 

φλεγμανώδης 81811. 

φοινικοῦν χαὶ φαιόν 1512. 

φορά 169Ρ512. κινητὼ φορᾷ 826. ἡ φ. 

πρώτη τῶν μεταβολῶν 1125. 113 

132. φ. ἁπλὴ δὰ 118429. φοραὶ 
τῶν πλανήτων }8. 

φορτικῶς ϑεωρεῖν «ὦ 101514. 

φρέαρ 108}15. 

φρονεῖν, φρόνησις, φρόνιμος δα 800 

21. 82024. 109012. 

Φρῦνις 92016. 4 

623 

φύεσθαι 114}20. 
φυσική θδα18. 105Ρ1. 181414. 159 

16. 161}6. 28. 169486. Δα 126 
46. οἱ φυσικοί ἴ. 6. φυσιολόγου 

105431. 84. 1265. 181816. 1171} 
21. 1151. 118019. φυσικὸς τρύ-- 
πος 9δα16. φυσικῶς λέγειν 1918 

19. φυσικὰ σώματα 19θ432 (ορρ. 
μιαϑηματικά). αα 128Ρ10. φ- οὐ-- 

σίαι 1428. φ. γενέσεις ἀ 1828 

16. τὰ φ. ορρ. τὰ ἀπὸ διανοίας 

110}80. τὰ φ. 1.6. ἢ φυσικὴ πραγ-- 
μαωτείω 14208. 171689. 

φυσιολογεῖν περὶ πάντων 88827. 

φυσιολόγοι 86014. 89080. 9048. 92 
μά4. 162022. 

φύσις ποσαχῶς «αἀ δ4. πᾶσα, ὅλη, 
ἣ τοῦ ὅλου, τῶν ὄντων φ. 1101. 

100432. 115811. 8459. ἥ φ. ἕν τι 

γένος τῶν ὄντων 10δα84. οὗ περὺ 

φ- λόγοι 9041. οὗ περὶ φ. ἴ. 6. οὗ 

φυσιολόγοι 1014132. 10648. 1620 

26. τὼ περὶ φ. «ἃ 89424. ἤ φ. 
ἀρχὴ ἐν αὐτῷ τἀ 125Ρ20. φύσει 
συνεστηχέναι ν. Ἀν ν. τὰ φύσει 114 
Β19. 1Τ1065. γίγνεσϑαι φύσει ορρ- 

τέχνην τύχῃ, δι᾿ ἔϑος, ἀπὸ διανοίας 

182412. 110417. 1654537. 8104. φ. 

ἄἴ5ε. τέχνη «ἀ 11047. ἀϊδι. δύναμις 

δὰ 149508. φύσει, κατὰ φ. ορρ. 

παρὼ φ., βίῳ 115015. 183}53. 

152.28. 111085. 86012. φύσει, 

πρὸς ἡμᾶς Δα 1188}. 1291. φύ- 

σις, 5γπ. ὕλη 114088. 12 484. 5γπ. 

εἶδος, ἕξις, ἐντελέχεια 132524. 110 

11. 1449. φύσιν ἔχειν τὰ 1828 

28. φ. 5γπ. οὐσία 1192. 181480. 
163}09.21. 164011. 188423. 9106. 
101411. 108427. ἃ]. 4 9352. φύ-- 

σις ὑγρά τἀ 83Ρ026. φ. κινητική 

8401. τὸ ποιὸν τῆς ὡρισμένης φ. 

1634528. ἡ τοῦ ἀγαϑοῦ, τοῦ κα- 

κοῦ, τοῦ ἀορίστου φ. 940᾽΄18. 96 

428. 1158571. 11044. εἰς μίαν φ. 

τιϑέναι, τὴν αὐτὴν φ. ἔχειν εἴτι. 

169α85. 8501. 88022. 108}023..188 
Ρτ. 9886. αἱ. 



6024 ὰ 

φυτῷ ὅμοιος 106815. 
Ἐπ|ι. σομα πομπαῖς δα 81827. 90Ρ12. 

10186. 111028. 1233Ρ11. 14889. 

χάος 1128. 19106. 

χαριέστατοι Δ 16042ὅ. 

χειροτέχνης δα 81481. 

χολώδης 81412- 

χορδαὶ ἑπτά 1938814. 

χρῆσις ορρ. εἰδέναι 8221. ορρ. ἔρ-- 

γον 150424. 

χροιά 191816. 
χρόνος ποσὸν κατὰ συμβεβηκός 120 

429. αἴδιος 11107. 
χρῶμα συγκριτικόν 151809. 
χυμοέ 116823. 

χώρα ῬΙαι. «ἀ 19281. 

χωρίζειν 118081. 186}4. 140}6. 28. 

χωριστὸς δα 8108. 111025. 125" 

28. 12649. χωριστὸν λόγῳ, ἁπλῶς 

142529. χ. ἐνεργείᾳ, γνώσει 1 4815. 

χωρίς 98.418. χ. ὑπάρχειν 140}27. 

9101. 8. 119086. 

χωρισμός 8984. 

ψ συμφωνία τις 198820. 

ψελλίζεσϑαι «ἃ 93415. 

ψευδὴς ἄνϑρωπος 12582, 

ψεῦδος ποσαχῶς αἀ δ.29. τέ 111}25. 

τὸ ὡς ψ. μὴ ὃν ε4.. 10. ψ. ἀϊ5ι. 

ἀδύνατον ἀὰ 141014. τὸ ψ. ἀρχή 
ῬΙαι. δα .189820. 

ψυχὴ καὶ νοῦς 110426. τῆς Ψψ. τὸ 

λόγον ἔχον δα 146Ρ01. ἥ ψ. οὐσία 

τῶν ἐμψύχων «ἃ 1850 14. περὲ ψ. 

ἐνίας ϑεωρῆσαι τοῦ φυσικοῦ αἃ 

1265. ψ. πᾶσαν ὑπομένειν ἀδύ-- 
γατον 1τ0426. 

ψυχρὸν στέρησις 110012. 

ὠδεῖον 110}11. 
ὡδὶ μέν --- ὡδὲ δέ 181810. 

᾿Ωχεανὸς 85080. 19106. 

ὡρισμένως 120}. 

ὡσανεί 136Ρ10. 

ὡς εἰπεῖν «4 80α455. 

ὧστε ἴῃ ἃροάοβὶ δά 185018. 155423. 

181492. 



ΑΠΏΕΝΌΑ ΕΤ ΟΟΒΒΙΘΕΝΘΌΑ. 

, ΙΝ ΡΑΒΤῈ ΡΒΙΟΒΕ. 
Φ ο 

Ρ- 10, 8 Ροβὲ πιστεύσομεν Ραποῖο αἰϑεπρτιθππτα δϑξ. ---τ Ρ. 18) 11 ὁμοίως 
Ι. ὁμοίως. --- Ρ. 130 ναγ. ἰδεῖ. 1. 8. τωδὲ ὁ 1. τῳδὲ ὃ. --- Ρ. 142 ἴῃ {ἰτα]ο 

Δ 12}. Ζ 12. --- Ρ. 1983, 10 αὐτῶν 1. αὐτῶν. --- Ρ. 237 ναν. ]δοῖ. 1. 2. 26. τῶν 
Ἰ. 21. τῶν. 

"1 

ΙΝ ΡΑΒΆΤΕ ῬΡΟΘΤΕΒΙΟΒΕ. 

Ρ- 38, 19 ἀ6 δηΐῃ. ΠΠ 8. 1. ἀε απίτη. ΠῚ 8. --- ρῥ. 10ὅ, 29 ἔδιον 422 1. 

ἴδιον α18. --- ρΡ. 121, 19 λιϊοξορ]ίαο 1. Ῥ)ιοβορἼῖα. --- Ρ. 141, 31 δεῖς 

ἔδοτηις 1. ἔμεοϊέ ἀοπαι. --- Ρ. 141) 14 οὐρανῷ 6 1. οὐρανῷ Β6. --- Ρ. 154, 88 

τ Ἰψαοβ 1. τε! !χαδβ. ---- Ρ. 112, 82 1003421 1. 1008422. --- Ρ- 111, 30 ορρῖ- 

β᾽ἴᾳ 1. ορροβιία. --- Ρ. 222 εχίγ. Ἰναῖτι5 ποΐοηδ 1. ᾿πϊπι5 ποιοηΐβ. --- ᾿. 284, 10 

πάϑος «341. πάϑος 584. --- Ρ. 238, 24 1011020 1. 1071580. --- Ρ. 238, 32 

βρθοῖθβ 1. βρβοῖεὶ. --- ρ. 265, 80 78124 ]. τ8.84. --- Ρ. 275, 31 Ι010Δ81 ]. 

1010} 1. --- Ρ. 280, 88 δα ΕἾ. 1025Ρ015. ὕειρα: ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπαγωγῆς 
σομΐππχὶ ἴῃ Ἰηἰορυδίδτ μα οὔπὰ ννυ. οὐχ ἔστιν ἀπόδειξις τῆς οὐσίας. 864 

σομηράγαηῖ Καὶ 1. 106418: διὸ καὶ δῆλον ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπαγωγῆς, ὅτι τῆς 

οὐσίας καὶ τοῦ τέ ἔστιν οὐκ ἔστιν ἀπόδειξις, νοΥιπΙ τα] πι5 νἱἀθίατ 114 νευρὰ 

ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπαγωγῆς ἰταβεπάα 6556 δά διόπερ φανερόν, 1. 6. 6χ Θχϑῖα- 

Ρ᾿Ὶ5. δηΐεα Δα 115 σοβποβοϊξαν. --- Ρ. 318, 4 ἀϑβθηῖτα 1. Δββθη τ]. --- ᾿. 403, 9 

θτ1]. 17. τ Ρ. 411)1 δὰ ΘΊΙ0. 1052431. ἴπ 1ηϊοεγργθίδιοπθ ἰαοῖία θᾶμα 56- 

οαξι5. 5ΌΤη ΘΟΠΙ ΘΟ πτᾶτη, πᾶτη ἴῃ σνᾶγ. ἰδεῖ. ργορόϑα, τὸ ἀπίε εἰ τοιαῦτα ἴπ- 

βϑγθγθίμ" ρμαᾶτί. οὐ. --- Ρ. 480, 85 ἤ ΒΠ1}. ἤ Β1υ. τ Ρ. 484, 84 Β15]. α1ὅ. --- 
Ῥ. 564 εχίν. δά ΜΠ 9. 1086411. ἘΡΙΟμάντηὶ ψϑυϑιιπὶ δάση, {αθπὰ Ατ. γαϑρίοϊξ, 

ΑἸγεπ5 ἀἜ 41α]. Τ)ον. Ρ. 461 πῆς ἴῃ τηοάππι βουιρϑιε: 

ἀρτίως τε γὰρ λελέκται κεὐϑὺς οὐ καλῶς ἔχον 

φαινέται. 

Ρ. ὅ18, 10 Ροϑβὲ εἰεπηθηΐαᾳ δοτητηαΐα αἰ ρτιεπ ἀπτῃ δϑὲ. --ττ ἢ. 514, 86 ΠΟ 6556 

Ὧδς 6556 1. ΠΟ 6Π8 ὯδΟ 6856. --- Ρ. 515, 117 ἀεβηῖα 1. ἀείπηϊίθ. -- Ρ. ὅ17, 8 

ἀρροϑβίζασα 1. ὁρροϑίτιπι. --- Ρ. 5711, 83 408}15 1. ψααϊθ. --- ῥ. 585) 2 Ὀγονῖα- 

τεσ 1. Βοπιταίοτη. ---- Ρ. 589, 30 ΠΌΠΙΘΓΟΓΟΠΙ 1. ΠΌΙΩΘΓΟΤΊΙΩ. 



πα ΨΟΡΗΨΝΝΟΝ 

πλαμπριηπ05 Τί ΘΑ ἘΝ 

ἡ ᾿ Ψ ζ ᾿ ες τὸ πυράφαισ το πῇ 

. ν ὙΣΡ Ὁ 

-- οι. δι, φΨ 
: " ἮΝ 

᾿ἀποῖτᾳ ἀτάλα ϊ ἀκ Ὁ 
πῶλοι τὰ ΠΈ «οἴ τὰ “ἢ ἀεεσζος ἤρέψι οὐ" ἩΠΙΩ͂ ἡωγοούξετανι ἡμῶν ΓΝ 

οἰἷαρέν αἴ τσκ ῖ ψὰ -- δ ἐδων Ὁ ὁ ἔδων. (5.1. .1)0.. ἀρὰ οδι, ος 

ἸΩΣ ΝΣ, «1 λα σχῶ τε Ὁ τοι χω τ ὁ εἶς ἜΤ αι ΦΟΓ α τξὶ Ὁ} Ξι 
εἷν . εὐ νςἱν 

Ὁ ΡΣ ὉΣ «ξο} ((.---ἰς ἘΣ «αὐὰρ δ... 5 ΤΠ πάρ. ̓ ϑῇν ἣς δ ἣ 4, 
πρῶ Ξ8 ΚΕΦῚ κα -Ξο δ πόρον δα ο Γ ἐπ δοο τοῦ {6 Σ ἐμ 3... 81 μὸν 

δ ,»δῃ:ὶ ΜΠ -Ξοϑά ζῆ τθ...1 80. θα το ὑρώταςξ ὙΠῸ τον 86 πατὸ ἢ Ἡριῦ " ὅτ ᾿ 

τ ΔΘ ΤῈ πξν πτ; ΦἐΑΦΘΩΕ ΓΕ 

οῖ ΜΟΗ ΡΝ «ἢ ἂ-"» Μ᾽ ἰνοφφο: ΠΡ Ν 

Ἄχ: τχτε εἰ μδα Ἰβριρροι 

τρμωνα τ Ὁ : Ξ 

ἤει τ᾿ τα "ἢ πῶς “φανῇ Ὴ ὙΥ ἀἰ 96 ἐδικῶπαικα κἱ ἜΧΩΝ ᾿ς δ 

ἰδ νὰ Δ ἐσ »ῃ προ ξενεν, 
ὩΣ υγό ὐϑιζυτ, ρτάννον ἐπ πὸ το ἔγυκ διὸ τας θοσιτ ἊἋ μσρρψθη, 

δάτον. εἴ παὐνηβνν ξα βανρτον. ἐτυξιϑθσπον ψὐϑὸ κυὸ Ψψυο ὃν ἥου ῥοκ φυότισο, "ἢ 

ἀρεδξῶ πὶ 6.1 ἀδοῦτον σ᾽ πδί δα οέρῃ. οἰντο δὲ οὐτωντῦ 2 0ν ὑμον,. εὔν νὰ 
ἂνῳ ο - 

Ὁ «0» .4, -ὁἡὄθ» Ῥάεοξες ἴ αὐβϑεσε αὶ Ἃ -- λιὶ ρος σ5 09 εἶδά εἶν τῷ «εἴ 

τορ τον, ΟἸΤΎΝΣ ὁ πο ρτντήτολν πὶ ἀδεξὸσε ΕΘ δὲ. 5 4 ἘΞ τἶν 

τὴ οὐὐή τον. 5. 56 ᾿ῃ᾿ς ἀόσαστᾷ .2991 τῶν αὐ τασρ τα εεμσοῦ θαι αἴρ 
στ -δ1 ἰ ξιά ἐξ δὲ α - τάς τ οἰ 1 ἂμ ̓ δξ (08) πιὰ τὰ βαρ πύρα ἢ γν: 

βάφγντιυε, ΠΤ. ἐππερ ΕΘ 9 7 ἱανιοδοίᾳ Ζ τδόϑοι «ἃ ὕ- εἰ χϑ᾿ δὲ Ἅ 

τήραξιοΣ αὐὐθοπε ας ὁσίμδ 2 ἃ. οί, ἰρῖο. »Ὦ ὑποχο. τὸ το ψ}] 

ν θεΐ χολωοκ ὸ ὐδῦτν. ον χλλπεκῖ οὐνὰ ἐν τον νυ 2 κὰν τ ΑΚ 00 ΦΥΟΝ. ΟΣ ΧΌΛΒΑ ΟΥἿῸΣ 57 ΟΊΘΎΤΟΣ ἀξ νος 22 ὲ ΛῈΣ δ ῥ : Ας 
κ᾿ ὑλμΝ . « ΚΝ τ ὰν 

ϑ2 “ Ἶ ἣ Η ΣΟΥ Ὁ ἘΡΒΥῸ Ι ἣγ ΙΝ 

Ἀρος δος ᾿ ᾿: δ ᾿ ἈΕῚ στε σοι δ᾽ .Ἐτδ ας --ὐ .1ὲ5. στ τ  αστ ἀτοσταεο οὐ πο }9. 28 Οὐ ΟἹ {ὃ ΤΊ 4“) ὌΩ 

τέ λ δ 59 ὲ ἢ τ υϑἱριηννἱ ἐδο» ὁ5 εἴτ δ, -τ νἀρονονρλρετν αθῶν 

: ο «γε τ ϑίστιις, οἱ ἐπϑτούοεπος 66 (ο8 (ἃ -ττ ἀπο! δῇ 





ἡ 
2 



ΡΟ ΕΣ 
ΝΥ ἡ. ἐ ΡΒ 

ΒΞ ΣῚ ε ας ΓῪ Ἶ 





{{πἰγοιϑιν οἱ Τοχοηίο 
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ΠΟ ΝΟΊΤΊ 

ΒΕΜΟΥΕ 

ΤῊΗΒ 

ΟσΟΑΒΡ 

ΕᾺΟΜ 

ΤῊΙ5 
ΡΟΟΚΕῚΤ 

Αοο [ἰρτγαῖν Οατά Ροοκοῖ ᾿ 

ὕπάες Ῥεῖ, "Ἐεί. ᾿πᾶεχ ΕἸ16" 

Μεδο ΒΥ ΠΙΡΒΒΆΒΥ ΒΌΚΕΑῦ 




